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 1 �� �� � �ارج �� ا�� 

 �� �� � �ارج � ا�� �
The Stages of Objectives of Islamic Shari'ah  

          ��ز� ڈا� ��                                                                                       

   ��ن                     

ABSTRACT 
 

Al-Maqasid (the purposes) is a guide to Islam written by Imam 

Shatibi in his book "Al-Mowafaq'at". It covers purposes of Islamic 

faith, Zakat, pilgrimage etc. Maqasid al-Shari’ah is a system of values 

that could contribute to a desired and sound application of the 

Shari’ah.” This concept has been employed as a legal hermeneutical 

tool in pre-modern Islamic law at least since 3 H.D. It is based on the 

idea that Islamic law is purposive in nature, that is, to mean that the law 

serves particular purposes (e.g., promoting people’s benefit and welfare 

and protecting them from harm) that are either explicitly present in or 

can be derived from the fountainheads of the sources of Islamic law, 

namely, the Quran & the Sunnah. Maqasid al-Sharia is also an umbrella 

term that includes many other concepts that have been closely linked to 

it in the premodern Islamic tradition, most notably the idea of public 

interests and unrestricted interests (al-Masalih al-Mursala), as well as 

other principles such as istihsan (juridical preference), istis’hab 

(presumption of continuity), and avoidance of mischief (all of which 

are considered to be directives in accordance with Allah’s will). 

Spiritual Principles include: the free right and duty to be aware of and 

to worship Allah and to search for ultimate truth and justice; the duty to 

respect the human person, known as the natural principle of 

personalism; the duty to respect the coherent order of all creation, i.e. 

ecology and environment; and the duty to respect human community 

based on the sacredness of each of its members. 

Keywords: "Al-Mowafaq'at", Imam Shatibi, Al-Maqasid (the 
purposes), Islamic law, Al-Shari’ah, Rights, Public Interests 
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        � ا� ڈى ��، ا�� ��ر�، ��ر    
 



 2 �� �� � �ارج �� ا�� 

�   ‘‘ا�ِم �� � �� اور اس � �ارج’’ا�ِل � � ذ� �� � ا� �ان 

� آ� �، ��ع � ا� اور � �� � �� � � ا� �م ا�� ���ت و�� � � 

 � �س �   را�،  ا�  ا�ع اور �س � � ،�   ار�، �ب،  از� ا�ِل ��   د���، �ار

��  �   اس  ا�اء �    ۔��  ا�م ���   و�� ��   وہ ���  �   ر�  �ظ ان  ،�

� ا�ِل � � ��� اس ��ع  ۔اور � �� �� � اس � �د � ،�رو� � ��

�ا� ذ� و� � � �ر ��� اس � ذ� �� � � �ص � ان �� � ذ� � ��ر 

��� ان � � �� اور ا�ِم �� � ان � �د دا� ��  ۔�اور �ا� � �� � � �

اور � �ت �ص � �آ� آ�ت وا�د� �  ۔� � ا�ر � ���،ا� ا� � � 

 ا�اء اور � � �� �۔

 �� ��  ا� �ب   �� � (‘‘ا�ا�ت’’�  ا�اِر  � اور �� � اا�ِل

ا�ں � �د � � �ال �� � � ۔ اس ��ع �� ز�دہ � � رو� ڈا� �) � �ب 

� � � � � � ا�ِم �� � �� و�� � �ظ ر� � � اور �م ا�م �ورى، 

 دا� �  � �د �� �
�
�� ���

�
�
   � �ت �� ،��� اور  اس �� �  ۔ د� � �� ����

اس �ال � �اب د� �� ا�ں �  ۔�� ��� � روح اور �دى ا�ل � � ر� �

� � � درا� �� ا�م �� � ڈا� � ان �� � �ظ �� � � ا� �ح �� 

 � �، �� �ص � �م و�ص، � و� اور �، � �ح � ��ں ��� � �وت �

اور �م ۔ دو�ے �ا� � اس � �� �� � � �� � ان �� � ر�� ر� � � 

��� ا�م � �د ا� �� اور �ت وا�ل �� اور � � ا�ا� �� � �و�د ا� �ح 

اس � � �� � �  ۔� �ِر �ك � �ا� � � � �� �ا �� �� �ح  ،� �

اور ان �� � وا� �� و� � ���  ۔� � د�� �، � اس � �ت � ا� � 

 )١(�۔ 

ا�ن �ا� �� � � � دو� � �ازا � اور اس � � ا�ز � اس � � � �ار اور 

�� ا�م � �� و� �� � �د � اور �را �ہ � � �رى �� � � اور � � �� 
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اس � اس � ���ن � ا�ن � � و� � �� � �� اور وہ رؤف ور� � �، 

� �دت اور اس � �� � �ظ ر� � �، �� � �� �ص � اس � ��� �� 

 � �رے � ��� � :ملسو هيلع هللا ىلص �، �را�م 

 [ d  c         b  a  `Z )٢(  

 )� � آپ ��رى ��ت � � ر� � �� � �۔(

 ا�م � �رے � ��� �:�م د� 

[     [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R

 ̂ ]  \Z )٣(  

�ك  � وہ �� � � � ۔ا� � � �� � د� � � �� �ا �ے(

 )�ے اور � �ا� �ں �� �دے۔

 �ز � �رے � � � :

[   »º     ¹  ¸  ¶  µ  ´Z )٤(  

 )� � �ز � �� � ��ں اور �ات � رو� �۔(

 روزہ � �� � � � �ف ا�رہ �� �� ��� � �:

 [  ?   >  =  <  ;       :    9  8  7       6

  @Z )٥(  

)�   ��ں �  �  �  �   �ح �  �  �  �   �ض  �ح  ا�  �روزہ  �  ۔� ��

 )���ر � �ؤ۔

 �ص � �و� � ذ� �� �� ��� � �:

[«  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤Z )٦(  

����رے � �ص � ز�� �، اے � وا�!(
�
�
 )اور 

� � وا� �ر �ان �� � ،وں آ�ت اور ا�د� ا� � �� اور اس �ح � 

� ��� � � �، � ‘‘ ��’’�ف ا�رہ � � �، ��� ا�م � �ظ ر� � � اور ان 
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� �� �� � � � �، �� � � ‘‘ �� ��’’� رو� � �� ان ا�م � �د � 

�م �� آد� � � � ا�� اور ا�ن � �ز� �ا ��  �� ا�اس � � و� �

� و� � � ا�م �ا�، �� �ا��،  ۔� اور � ا� � � � ا� � در� �� �� �

 � ا�ار ��  ا� �ا�م، �� ا� ا�، �� �� اور �ت �ہ و� ا� �ث د�ى

 �ا� ��ع �� اور �� ا�م � � � رو�س �� � �� � �۔

�� �� � � ا�ل و�ت �� اور �� � �� ��� اور � �ورى 

�� وہ � �� � ان �� � را�� �� �� اور ان �ص � ����رض  ۔�

� دے � اور � �� � � �ش �� � �� � �� �� اور �اج � آ� �ں، 

�ں � اس ��دہ ا�ل � � � � �رى  ۔و�� ��ا�ش �� � �ار�ب � ��

ت � �ف �� � ا�ل � ���اض � ��؟ اور ان �� و�� �زور د� � �ا � ذا

 �م � � ، � � � ا�ب ��زم � آ� �؟ �� � ا�ِل � � �  ا�م رازى ۔�ِ

�’’� �� � د�ٰى � � � �رى �� � ا�م � ا� �ح 
�
� �، � �ح � اس ‘‘ � �����

� ان � � �ت �� � � � اور � � � ا� ا�م  ۔� ا�ل � ���اض � �

� � � � ا� �� ��� � اس �ا�ق � � � ا� �� � ا�م � �وں � �� 

 ۔)٧(� ر�� �ظ ر� � �

 � دے � � � � ا��ہ اور ار�ب �ا� ا�� اس � �� � � �رى �� ا�

� وہ � اس �ت �زور د� � � � �ا�م د� � �، ان � �  ۔�� � � �

�� �� �، ا�ف اور �ا� � � ��گ �� �� ا�م � � �ار د� �، وہ اس � �� 

� � � � �ا� �� �اس �ا�ر� وا� � � �� � � � � �اد � � � �، ا

 دو�ا � دے۔ ،وہ � � دے

� �ات � �� �� � �ار د� �، ان � � � � � ا� �� ا� �وں � 

� �� � � ر� �، وہ �و�د �دور �� اور �وں � را� � � �ج اور � � ا�ب �

�� � � � � �ح � �ت ز� � � �  ۔�، اس � اس � � � � �� � ��
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ا� �ح � �ت � ��� � � اس � �  ۔ا� �� � او� �� �ت �زم ووا� � ��

۔ دو�ں � ا�اط و�� � �ر �  �� �� اور ار�ب �ا� ۔�� � اور � �ار د� ��

   ا�ماور  � � �� � ا�  و� � � � �    دو�ے �ء  �� اور ،�  � �

ا�ر�ہ �ى ��� �� � � �رى �� � ا�ل �� ���اض � �� � ���ت � 

 �� � � � � ��� ان �ں � � � �: � ا�رى � �� � �ہ۔��

 نأ علی مجعواأ واحملدثني اءهالفق نأ:التحرير يف مامذکرالشيخ ابن اهل

 یه هکماليت  نإف ستکماللإل هفي والدخل غراضباأل ةی معللتعال هافعال

 يف الختلو تعالی هفذات غراضاأل كتل هفعالأ علی ترتب نأ استوجبت التی

 ابن يقول کما  الذات فروع من والصفات الکمال عن املراتب من ةمرتب

 هافعال نأو  غراضاأل لفظ كترت  نأ عندی نسبواأل بديع تعبري وهو  ماماهل

 )٨( اتبالغاي ةعللم تعالیٰ 

ا� �م � �� � ذ� � � � � اور �� اس �ت � � � � ا� �� ’’

�� � �ں � �� �� �، ان � � � �� � � ا�ل � ا�اض و 

�� � د� �،اس � �ل � � �ز� �ر � ان ا�اض و �� � ُاس � 

ا�ل � �� �ڑ د� �، �ا ا� �� ا� ذات � �وع � � � �� � �ل 

ا� �م ��� � ،اور وہ �ِ�� �،�ے اور �ت � �� � �� ،� � 

�د� ز�دہ �� � � � ا�اض � � �ڑ د� �� �� ا� �� � ا�ل 

 ‘‘ا�اض و �� اور �� � �ں � �� � �� �۔

��رت � �اع  ۔� �� ا�م � ، اور �ں �رى � � �ر �� ا�ل �

� �ص � � ا� ا�وا� � اور �س � �م ��� ا� ��� ، �اہ �� �� � ��

�   �۔ �   �  �ا� �  ،�  �  ��  ��   ��ع �   ا��م �  �  ���

� � �ب  ���
�
�۔ وہ �� � ��و� �ر�� �� �  �� ذ�‘‘ � ا��م’’ڈا��� �

�ظ ر� ��، �وہ �� � ��� ا�م � �رع � �را �� �� �، �� ا�ل � ا�اء 

 اور � � � ان � � � � �۔
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 �� �� � � �ارج

 �:� � � �ارج � � �� �� 

    �� ۔�ورى١

    �� ۔���٢

٣�
�
�� ���

�
�
 �� ۔

  : �ورى �� ) ١

� � �  ۔اس � �اد وہ ا�ر �، � �ا�ن � د� اور د�ى ز�� ��ف �

� آ�ت � ز�� �  ،وا� �� � � �ف ا�ن � د�ى ز�� �د اور ا�ر � �ر �� �

 �� � اور �اب ورا� � �� آد� �اب و� � � � �� �۔

�ورى �� � ذ� � �� �وں � �� �� � �ِ � اور �� ا�م � �د 

 ۔� � وا� �اور ا� ��ں �ت وا�ل � �� � ا�ن � د�ى ز�� � � ۔و�� �

 اور وہ در� �ر� اس �ح �: ؛ر �دات و��ا� �واور آ�ت � �زو�ح ا

  د� � ��    ۔١

    �ن � �� ۔٢

  � � ��     ۔٣

  ۔� � ��    ٤

 �ل � �� ۔٥

� اور ا�ن � �ت �ى اور �ح و�ح � � د� �زل � ا� �� � ا�ن  :د� � ��

اور � �ت �ض � � آد� � د� �  ،� دو�ں � � � � � �ہ اور �دت � � �

اور د� � �� � �� �د �ض �، � ا�ر و�� � �و� � �� �، ار�اد �  وا� ر�

�� ا�� � � �و�ہ � آزادى  ۔��� ��� ر� ��ا � � اور د�ِ � � 

�   � ۔دى �   ر�وٹ �   راہ �  �   د�ِ  آزادى �  �  �، ّ�  �   د�  � ���ِد �  �ب

 د�۔ا�م د� �  � �ا� �� �۔
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�  ��  د�ں��  ذر� �   ار�ن  �دى �   ا�ن ���   ا��  ،اور� ا�م �  ��  �

 و �آن � ا� �� � آ�ق ۔� �ل اور� د�� �� � ،�� �� �رو� � �ى �

 د� � ا� �ہ �ى �ر� ا� � ذات � ا�ن �� � ،ا� � ا� � ��ں �ن � �

�� ��� � ۔ اس ��ى � � ا�م �ے ��دات � ا� ��ر�� � اوراس � ��ن � 

� � �و� ا�ن � ا�م �ا �� � اورا� �� � اس � � �ط ��  ،�رس د� �

اس � � ا�م �ے � � �� � � وہ � �ے �ا�ن �� � اوراس � �ت ۔�

 �� �ارر� � اس � �ف ��ں � د�ت � دے ۔� �� ز

ا�م � �وہ اور�� د� �ے � �ل � ۔ا �م � د�ى � � � د� � �

�د ود� � در� اور آ�ت � ��� � � ا� � ا�را �ا � �م �ت �، اس � �� � ۔ ��

 ا��   ا�� اور�  د��ا�  �� � ۔ � ا�ن � ا�ر  ز�د� � �   �ہ  ا� ا�م � �

 �� ا� �� � ���: ۔ ا�زت � د� 

[  ÕÔ  Ó    Ò  ÑZ )٩(  

 )د� � �� � �� زورز�د� �۔(

اب � �دى � او�د   � آ� �� اس � � � �زل �� � � ا�رى ��

� ا� �� � � آ� ، ا�ں � ا� �ں � ا�م �ل �� � �ر �� �� �، ��� د� � 

� � ا� �ر �� � � �د�� ۔ ا�م � ��ں � �� آزادى  ،�� �زل ��دى

و�� � ا� � � �� � وہ ا� �� �� �  ،� د�� ان � � ا� �ا ،� � دى

 �   ��ں  وہ �   د� � �   ��ں �  ��   ا� ��  � �  �   د�  ۔ �  �   دے ا�م

 � � ���:�دا� وہ �� � �د � ا� � � و� � �� �� ۔ ا� � ،�دوں � �ا � � �

[¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |Z)١٠(   

اور (ا�ن وا�!) � �گ ا� � �ا � � �ر� � ا� ��ں � دو، � ا� � (

 )� � � �ك � آ� �ھ � �� � � � ا� � ��ں د� �۔
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� اس � �  ،� �� ا�م �ل �� �ر� � � � �� � � � �� �رى 

� � � �ى �ارى �، � �د�ہ � �� ۔  ��اس �ت � �� � ر� � � اس � �

�زل � � اِ�ن ا� � ى � � � ، �ارى � � ا�اج � �� رازوں � ا� � �ت � �ا د

��� ا� ا�� � ا� ، ��ن � �� � � � اس � ا�� � �دہ �دن � �ل � � �دہ 

ا� ا�ن � �ا �ت � �� �� � وہ ا� ��� ��ت � �� �ارى  ،�� �۔ � ا�ر �

�د��ں � � � � � �دو�ى �ف �ج � �ى ا�ر� �� اور� ا� ،�ر��

 � ���: ملسو هيلع هللا ىلص ا� � ا� � ر�ل ۔ � ر� �

 )١١( َمْن بَدََّل ِديَنُه فَاقْـتُـُلوهُ 

 )� �� ��� ا� � �دو۔(

�� ا�م د� � �� � ��د � �� � �� وا�ں � ا� ا� �� � 

� � � �� � � � ا�م دو�ے �ا� � �دا� � �� � � ا�زت د� �،اس 

 ��۔ �� � � � ا�م � ا�ن � �� � �ا� �� � ۔

اس �ٔہ ارض �ا� �� � ا�ن ��ا � اور �ا�و�� � � اور �ِ ا�� : �ن � ��

 اور اس � � اور ا�  �� اور �س � وہ �ار � و�د  د� �، �� ار � � �ح ��وع �ار

 �ن   �ف ا��  دو�ى  د�،  �ار  ��ورى  ا�ل �   اُس �   �ورى �  �  ��  �  ��ن

�� آ� وا� �ات � �ز ر� � � � �، �د� ��ام � �، � � � �ا ر� 

 �� ا�� �ن � �� � �� ۔ ،ص، د� اور �رہ و�ہ � � �� اور �

ا�م � � � �رى �� �ا� � � � ر� �،��، �، �س و��ك اورر�� 

 ��، � ا�� ز�� � � � و�� �، ا�م ا� ا�ر �� � � د� � �� �ن � ��

� �او�ت ا�� �� ز�� � � �از�ت �ا� �� � �� �� �، ا� �ح �� 

 ۔� ذ� دارى � � �ن � �� � � �و�ا�، �� د�ں اور� ا�اج � ا�م �ے

ام �ا� �،�� وہ � � � ا�م � � ن � �� اس �ر�ب � � دو�وں � ز�د� � �

 �� ار�ِد �رى �� �:۔� �د � � �� � �رى ا�� � � �ار د� � ۔ � �
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[    3  2  1  0  /  .  -   ,  +   *  )  (

;   :  9  8  7  6  5  4Z )١٢(  

� �� � ا�ن � � اس � � � �ن � � � � ز� � �د �� � � �، �  (

�ے � �� اس � �م ا��ں � � �ڈا� اور � �� � ا� �ن � (�� � �� 

 )�) �� � �� اس � �م ا��ں � �ن �� ۔

 � ���:ملسو هيلع هللا ىلص � ر�ل  اور� � روا� � � ا�

 )١٣(.َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنَّةَ  َمْن قـََتَل ُمَعاَهًدا ِفي َغْيِر ُكْنِههِ 

� � � ��(ذ�)� � � و�ِ �از � � �د� � ا� � اس � � �ام ( 

 )� دى ۔

 ۔� � � � � � �ار �� ,�رى �ق ا� ا� �� � � � �� ���

 � ���:ملسو هيلع هللا ىلص ا� � ر�ل �وى � �  � �ت ا���ہ 

َلْو َأنَّ َأْهَل السََّماِء، َواْألَْرِض اْشتَـرَُكوا ِفي َدِم ُمْؤِمٍن َألََكبـَُّهُم اللَُّه ِفي 

 )١٤(النَّارِ 

� � � اَ�  ،�ںا� �رے آ�ن اورز� وا� ا� �� � � � �� (

 )� � او�� � ڈال دے �۔

اورا� � � � � �� � �د� � ا�م �ص � �ر� ا� � � �د� � � د� 

� ،� ا� �� � �ل � �� � �د��� � �اروں ا��ں � ڈر �� �� اور � � �أت 

 ا� � ا� �� � ���:۔اس �ح ��ں � �� �ظ �ں �  ۔� �� �

[«  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤Z)١٥(  

����رے � �ص � ز�� � ا� � � � � �۔ (
�
�
 )� و �د ر� وا�!

�ل � � ا� �� � ، � �‘‘� �’’اور ا� � � � � � ��� � � 

 ور�ء � � د� اور�رہ � �� �۔
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� ا� �� � ا� � � �اِ�ن �� � دو�ى ��ت �ا�ز � � : � � ��

�� � � � �� � � �  ۔اور و� اس � ا�ِم �� � � �� � � � �

�اِ�ن � �  ،اور�اس � � رو� � ۔� اور اس � �� � � � � ��ورى �ار د� �

اور اس � � �ڑوں � � اس � � � �  ۔��ور �ے، �زا� �� �م � ار�ب �ے

 � �۔�ا � � �۔ا�م � � � �ا� �

� � �و� � ا�ن � �� � ،ا�م � � �م � � �� �� �،� � 

� � �دى ا�ا� � � � �� اور� � ۔�دى اور�ى �� � ا�ا� � زور د� �

 و� �ا � ��، �ا � ا�ل ��� اور� � �ى ا�ا� � � � � � ذر� � �

��ں،��ں اور ��ں � �وں � ۔ا�م � � � �ا�ت اوراو�م �� � �ك � 

�� � آورا�ء � ا�ل ۔� ا�� � � �� �ے  ،� � اس �م � �ام �ا� ۔آزادى � �

 :�دى �۔ ا� �� � �����ى � 

 [  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

  -  ,Z )١٦(   

 ،ا�ن اور�� � � � � �� �م � اس � ( ا�ن وا�! � ،�اب ،�ا

 )ان � �۔

� اس � � � � � � � ڈ�� � ،اس �ح ا�م � �م � آور  "�"�� �  

 � �ن � � � � �   اس � � ��  �ام �ا��� � � �� �� ۔اور �وں �

س � ا �� � ا�ر اس � � � �� �� � �� ،�� � �ار� ا�ل �� � و� �

 � ���: ملسو هيلع هللا ىلص � � � �� ��۔ا� � ر�ل 

  )١٧( َما َأْسَكَر َكِثيُرُه فـََقِليُلُه َحَرامٌ 

 )� �� ز�دہ �ار � �� اس � � �ار � �ام � ۔ (

اورا� �� �اب � � � �� � اس � � � � � �ا �ر � � ،�ت � 

 � �ا� � اَ� �ڑے �ر� � � �در � � ۔  �روق 
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�دو�ى  ،�� � ا�� � �� � �� ا� �ف �ح ��وع �ار د� :� � ��

ا� �ح ۔ د� � رو� � � ز� ��ام �ار د� � ا�ط � �� اور �اوت و� �ف � 

�ہ � � �� � �� � � اور �ِ ا�� � و� � �ر � � اور �� � ،�ف � ��

 ا�� �ن � �ح اس � � � �ظ ر�۔

 ا�� �� � � :۔�� � ‘‘�پ � �ف �ب’’:� � �ى �� � �م

بِاِالْشِتَراِك ِفي ِوَالَدٍة َقرِيَبٍة َأْو اْلَقَرابَُة َوِهَي اِالتَِّصال بـَْيَن ِإْنَسانـَْيِن 

 )١٨(بَِعيَدةٍ 

اس � �اد �ا� � اور �ا� دو ا��ں � � � �ا� � � � � �اہ (

 )وہ � �� � � � ُدور � ۔

 )١٩(۔�� � �� �� � ‘‘� وا� � �ف �ب’’�ا� ا�� � � � � � � 

 �آِن �� � اس �رے � �� � آ� � : :� �‘ �پ’� �ف

[  q  p  o  n  ml  k  j  i   h  g

   {  z  y  x  w  vu  t  s   r

¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  }   |Z )٢٠(  

����رے � � � ��(
�
�
����رے � �� �ں � 

�
�
����رے ز�� ، اور ا� � 

�
�
 �

ا� ان  ۔د�ے �، ا� � � �ت � او ر�� را� � �ف ر�� �� �

 ۔� � ��ں � � �ب �و، � ا� � �د� ز�دہ ا�ف وا� �� �

����رے آزاد �دہ �م 
�
�
����رے د� �� � 

�
�
ا� � ان � ��ں � � � � � � � 

 )�۔

� �رے �  � �م ز� � �ر� ملسو هيلع هللا ىلص رى � � � � آ� ر�ل ا� � �

 ۔)٢١(� �� � � اوا� ا�م � ز�� � ا�� ، �زل �� 

 � �رى � � ا� او ر�� � � :

َأنَّ أَبَا ُحَذيـَْفَة وََكاَن ِممَّْن َشِهَد َبْدرًا َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

َوَسلََّم تـَبَـنَّى َساِلًما َوأَْنَكَحُه بِْنَت َأِخيِه ِهْنَد بِْنَت اْلَولِيِد ْبِن ُعْتَبَة َوُهَو 
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ُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْوًلى ِالْمَرأٍَة ِمْن اْألَْنَصاِر َكَما تـَبَـنَّى رَ 

زَْيًدا وََكاَن َمْن تـَبَـنَّى رَُجًال ِفي اْلَجاِهِليَِّة َدَعاُه النَّاُس ِإلَْيِه َوَوِرَث ِمْن 

 )٢٢( h  gZ]ِميَراثِِه َحتَّى أَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَلى 

�� �� وا�ں � � �� �وہ �ر � ملسو هيلع هللا ىلص ا� �� � ،� ر�ل ا� (

 ۔� ز� ��� �ملسو هيلع هللا ىلص� � � ��  …� � ر� � ‘� ��’� �، �� � ا�

� �، �گ ا� � �ف ا� �ب "� ��"�� �د�ر� � � �� ا� 

 اور ا� � وارث �� �� � � ا� �� � اس آ� � �زل � د� �  ،���،

 )ا� ان � ��ں � �م � � �رو۔

� و� � ا� � � � �آِن �� � اس � � � آ�ت � �زل � � 

 � �ت ا���ہ ۔ �، � � آ� ِر� � �ح ان � �وت �� �خ �ار دے د� �

 �وى ا� �� ذ� �� �� ��� � :

ِإنَّا ُكنَّا نـَْقَرُأ ِفيَما نـَْقَرُأ ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َأْن َال تـَْرَغُبوا َعْن آبَاِئُكْم فَِإنَُّه ُكْفٌر 

 )٢٣( ِبُكْم َأْن تـَْرَغُبوا َعْن آبَاِئُكمْ 

ا� ��ں � ا� � � �ؤ � ، � �� ا� �پ � �وہ ا� � �ے ��  (

����رے � � �ادف �۔
�
�
 �( 

 � ار�د �:ملسو هيلع هللا ىلص در� � � ا�م � ا� اس �ر ز�دہ � � � ��

 )٢٤( َرامٌ َمْن ادََّعى ِإَلى َغْيِر أَبِيِه َوُهَو يـَْعَلُم فَاْلَجنَُّة َعَلْيِه حَ 

� � � ر� � �و�د ا� آپ � �پ � �وہ دو�ے � �ف �ب (

 )�ے � ا� � � � �ام �۔

 ۔)٢٥(� ا� ��ن � � � � ز� �� � �� �ار د� �  ملسو هيلع هللا ىلص� ��

 � �وى � : �ت ا� � �� 

َعَلْيِه َلْعَنُة اِهللا َمْن ادََّعى ِإَلى َغْيِر أَبِيِه  َأْو ِانـَْتَمى ِإلى َغْيِر َمَوالِْيِه فـَ

 )٢٦( اَلْـُمَتَتابَعة ِإلى يـَْوِم اْلَقَياَمةِ 
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) �   آپ  ا�  �ف �   دو�ے  �ا �   آ�  ا�  �م ��  �   �ا �   �پ �  �

 )�ا�ا� � � �� ر� �۔�ب �ے � اس � �� �� �� � 

 � ���:ملسو هيلع هللا ىلص � �وى � � � �ن � آ�ت �زل �� � � �ت ا� ��ہ 

ُهْم، فـََلْيَسْت ِمَن اللَِّه ِفي  أَيَُّما اْمَرَأٍة َأْدَخَلْت َعَلى قـَْوٍم َمْن لَْيَس ِمنـْ

َما رَُجٍل َجَحَد َوَلَدُه، َوُهَو يـَْنظُُر ِإلَْيِه، َشْيٍء، َوَلْن يُْدِخَلَها اللَُّه َجنََّتُه، َوأَيُّ 

 )٢٧( اْحَتَجَب اللَُّه ِمْنُه، َوَفَضَحُه َعَلى رُُءوِس اْألَوَّلِيَن َواْآلِخرِينَ 

� �رت ا� ��ان � ا� � � دا� �ے � اُن � � � ا� � �ں اس � (

ا� � � � ا�  ۔ � � دا� � �ے ��� � � اور ا� ا� ا� �

� � ا�ر �دے ��� ا� �م � � وہ اس � � � � ا� �� روِز �� 

 )اس � �دہ � � �، اور ا�ں �ں � ا� ر�ا �ے �۔

م � � � � ز�دہ �ر� �� �آ� آ�ت اور ا�د�ِ �� � �م ��� � ا�

ان � � � � �� �  ۔ا� دى � � اور � � � � � � �� � �� �� �� �� �

 ا�م � رو � � اور � � ف �پ � � �ص � اور � � �ں � �ف � � �۔

� � � � 

 ا� �ب 'ا�م ا�آن ' � � �:  ا�م ��

أَبِيِه:  َفَكاَن َمْعُقوًال ِفي ِكَتاِب اللَِّه: َأنَّ َوَلَد الزِّنَا َال َيُكوُن َمْنُسوبًا إَلى

الزَّاِني بِأُمِِّه. ِلَما َوَصْفَنا: ِمْن َأنَّ نِْعَمَتُه إنََّما َتُكوُن: ِمْن ِجَهِة طَاَعِتِه َال: 

 )٢٨( َمْعِصَيِتهِ  ِمْن ِجَهةِ 

�ب ا� � � �ت � � آ� � � و� ا�� � اُس � �پ � �ب � � (

�� �� او�د ا� � � � او ر� � ا� � ا�� � � � � � � � 

 )���� �۔

 � �:ا� �ب 'ا�م ا�آن' �  ا�م ا� � �ص � 

فَاْلِميَراُث إنََّما يـَتَـَعلَُّق ُحْكُمُه بِثُُبوِت النََّسِب ِمْنُه َال بِأَنَُّه ِمْن َمائِِه، َأَال 

 تـََرى َأنَّ َوَلَد الزِّنَا َال يَِرُث الزَّاِنَي ِلَعَدِم ثـُُبوِت النََّسِب َوِإْن َكاَن ِمْن 
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 )٢٩(َمائِهِ 

 �، � � اس � � � � اس � � � ورا� � � � � �� �� �(

�� اس �� اس ،�۔� آپ د� � � و� ا�� زا� � وارث � � �

 )� �� � � �و�د اس � ، � وہ اس � � � �۔

 � � �: " ا�ط" ا�  ا�م �� 

ُنُه ِمْن الزِّنَا، َوَصدَّقـَْتُه رَُجٌل َأقـَرَّ أَنَُّه زََنى  بِاْمَرَأٍة ُحرٍَّة، َوَأنَّ َهَذا اْلَوَلَد ابـْ

ُهَما ِلَقْوِلِه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  - اْلَمْرَأُة) فَِإنَّ النََّسَب َال يـَْثُبُت ِمْن َواِحٍد ِمنـْ

اَش لِلزَّاِني، َوَقْد ، َوَال ِفرَ »اْلَوَلُد لِْلِفَراِش َولِْلَعاِهِر اْلَحَجرُ « - َوَسلََّم 

َحظَّ الزَّاِني اْلَحَجَر فـََقْط  - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َجَعَل َرُسوُل اللَِّه 

َوِقيَل ُهَو إَشارٌَة إَلى الرَّْجِم َوِقيَل ُهَو إَشارٌَة إَلى اْلَغْيَبِة َكَما يـَُقاُل لِْلَغْيَبِة 

َلُه، َواْلُمَراُد ُهَنا أَنَُّه َال َحظَّ لِْلَعاِهِر ِمْن  اْلَحَجُر َأْي ُهَو َغاِئٌب َال َحظَّ 

النََّسِب َوبَِقَي النََّسُب ِمْن الزَّاِني َحقُّ الشَّْرِع إمَّا ِبَطرِيِق اْلُعُقوبَِة؛ لَِيُكوَن 

 )٣٠( َلُه زَْجًرا َعْن الزِّنَا إَذا َعِلَم َأنَّ َماَءُه َيِضيُع بِهِ 

ا�اف �� � اس آزاد �رت � ز� � � � اس � �  � آد� � اس ا� �(

� �ا �ا � اور اس �ت � �رت � � �� �دى � ان دو�ں � � � � 

� ار�د �: � � � �� � � ملسو هيلع هللا ىلص�ت � � �� � ��، �� � �� 

� ملسو هيلع هللا ىلص  � � �، اس � ا� � ر�ل�� زا� �۔اور زا� � � � �

�   � ر�  � �ف �� �  �   � ر� �  ۔زا�  � زا�  اس � � � �

�ف ا�رہ � اور � � � � � � اس � � � � � �ف ا�رہ �، �� 

�اد � � زا� � � �  ۔ �� � � اس � � �� �� � � � �� � � �

� � زا�  ، زا� � � �� � � �� �� � � � � ۔�� � ؍� � �

 )� اِس ا�� � �دى �� � �ا � �� � �� �۔

� ��ٰ�ر"ا� �وف �ب  ا�م ا� �م ��ى 
ّٰ ���

�
 � � � :" ا

 )٣١( يْلحُق ِفي النَِّكاِح اْلصَِّحْيحِ َواْلَوَلُد 

 )� � � �ح � � � � (�پ �) ا�ق � �� �۔(
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 � ��٤٥:� � �
�
��  �وں � �ر �� وا� ا��� ا������

 )٣٢( َذَهَب اْلُفَقَهاُء ِإَلى أَنَُّه الَ يـَْثُبُت النََّسُب بِالزِّنَا ُمْطَلًقا

 )اس ا� � ا�ق � � ز� � � � �� � ��۔�� (

 �� � �ح � � �ف � � � � � � ا�ر � � !!

وا� ر� �� � ا�م � �دہ � �س � اس �ت � �دت دے دى � � � � 

�� �� � ى � � � �  ۔� و�دت � �ں اور �پ دو�ں � ���ں � �دار ��

�� � اس � � � � � دو�ں � ���ں � ا�اك � زا�ٹ � '� ا�ج' �ر 

۔اور � ��ى؍� �� ���،� � ز�دہ �� � ا� � �� �� �۔ )٣٣(�� �

 � �� � ِ�� � ��د �:ملسو هيلع هللا ىلص � اس � � �ت اُّم � � � �

أَنـََّها َسأََلْت نَِبيَّ اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلَمْرَأِة تـََرى ِفي َمَناِمَها َما 

ِإَذا رََأْت َذِلَك «يـََرى الرَُّجُل، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ْلتَـ  فـََقاَلْت أُمُّ ُسَلْيٍم: َواْسَتْحيَـْيُت ِمْن َذِلَك، قَاَلْت: » ْغَتِسلْ اْلَمْرأَُة فـَ

نـََعْم، َفِمْن أَْيَن «َوَهْل َيُكوُن َهَذا؟ فـََقاَل نَِبيُّ اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ِقيٌق َأْصَفُر، َيُكوُن الشََّبُه؟ ِإنَّ َماَء الرَُّجِل َغِليٌظ أَبـَْيُض، َوَماَء اْلَمْرَأِة رَ 

 )٣٤( َفِمْن أَيِِّهَما َعَال، َأْو َسَبَق، َيُكوُن ِمْنُه الشََّبهُ 

� �رت � اس �ا ب � �رے � در�� � � وہ �د ملسو هيلع هللا ىلصاُ�ں � � (

� ��� � � �رت � ا� �اب ملسو هيلع هللا ىلص� �ح د� � (� ا�م) � آپ 

� � � � اس � �ى �م آ� اور � � �� � د� � � �ے۔ُاّم � 

� �اب ملسو هيلع هللا ىلص اے ا� � �!� �ر�ں � � ا� �� � (� ا�م) � آپ 

د�:�� ور� (�رت � � �)�� � � �؟آد� � �� �ڑ� � �� 

ت �� آ�� �، � ا� � � اور �رت � � زرد، ان � � � � ��

 )�� �� �۔

� �� �� آورى � � �� ملسو هيلع هللا ىلص �د�ں � �� � ا� � �م � � � �� 

 � �س آ� اور � � � � ��ں � �اب د� ، �� ان � �اب �ف ا� �ملسو هيلع هللا ىلص � آپ � 
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 � ��� :ملسو هيلع هللا ىلص � � �ں � �پ � �� �ں �� �؟ � � �� � دے � �۔�ا �ال � �  

َوَأمَّا اْلَوَلُد فَِإَذا َسَبَق َماُء الرَُّجِل َماَء اْلَمْرَأِة نـََزَع اْلَوَلَد َوِإَذا َسَبَق َماُء 

 )٣٥( اْلَمْرَأِة َماَء الرَُّجِل نـََزَعْت اْلَوَلدَ 

 � � � � آد� � �� �رت � � �ں � � � �رے � �ال �(

��� �، � � ُاس � �� � �� � او ر� �رت � �� � � �� � 

  )� ُاس � �� �ا �� �۔

 ا�م � آ�۔،� �ا�ت � � � ا� � �م 

� � � � ا� �د �  ا�د� � �، � � ا� �� ��ت اس ��ع � 

 ۔)٣٦(�� � � ��� � � � �� ا� �ؤں � �� � ، �رِت د� ا� ��ں و�ہ �

� ا� �� � اس ا� � � د� � � � � ملسو هيلع هللا ىلصان ا�د� � � � � � � � � �� 

� اس ا� � � ��� � �و�د  ،�د� ��د � وا�� � �� � � اور �س �

� اس � ا� � ��  ،� � وا�ت � اس �� � �د � � � �� � � ملسو هيلع هللا ىلصآپ

� �� � � �ں � ا�ط ��د � � �ں �ح ��د �، و�ں  ۔� � � �� �ار د�

 � � � �ك و�ت اور و��ں � راہ د� �� �۔�� ا� آد� � � �ف ��

� اس �  ملسو هيلع هللا ىلص� �س � �� � � �ے �ں �ہ ر� � � �ا �ا �۔� آپملسو هيلع هللا ىلص �� 

����رے �س او� � ، ان � ر� � �؟ اُس � �اب د� :�خ۔ آپ 
�
�
� �� � � ملسو هيلع هللا ىلص��:

� ��:وہ �ں � آ� ؟ اس  ملسو هيلع هللا ىلصرے ر� � � �؟ اس � �اب د� : �ں، آپ� اس �

ذا ه كفلعل ابن � ��� : ملسو هيلع هللا ىلص� � : �� � اس � � � او� � �� � � �۔� آپ

����رے �وں � � � �� )� � ( )٣٧(ه نزع
�
�
����رے اس � � (� 

�
�
� �  )�۔�� � 

اور ا� ا�زت � دى � اس � � وہ  ،� اس � � � ا� � و� � �� � روك د� ملسو هيلع هللا ىلص��

 ا� � � ا�ر �ے۔ 

�ل � ا� �� � ا� � � �، ا�ن � ز�� � �م و�م ا� � وا� �، : �ل � ��

اس � ا� �� � ا� �ف �ل �� � ا�زت دى اور اس � � �و� اور � � � د� 
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� � �� ا�م �� �ل � � ۔�دو�ى �ف � و�اء اور ا�رہ و�ر� و�ہ ��وع �ار د�

 د� ��۔

  ،� ��ں ا�ر ان ا�ل و�ت � � � �د�ِ � � �دى �� �ار د� � �

 ۔اور د� � دو�ى ��ں اور �� �ا� � � � � � � � ان ا�ر � ر�� ر� � � 

�� �زور د� � اور اس � � �ا� و� �  � � �� � �� ا�م � ان ا�ر �

� وہ اس � � ا�ز �، � �ت � ذ� � ر� �� � ا�ن � اس د� � و�د � اس � � 

�� �  ۔اس � �ن � �� � ��، �اس � � اور �ل � �� � ��، ا� �ِ � �

 آ�ت � ز�� � ��ط �، ا�ن � و�د اس ��ت � اس � �ب � � �� ا�م �

ا�  ۔وہ ا� �� � �د� � � ادا �ے اور آ�ت � ز�� � �دت � � �د ��ر �ے

 � � وہ اس د� � ر� اس و� � اس � �ن، �ل، �ت اور � � � �� � ��

 ان �� ا�م � � �، �ا�م � د� �۔

اُس � �� اس � �  ،� �ت � �� �ظ � � ان ��ں ا��ں � �ز�دہ ا� �

� ا�د� � �� � �� �ن د� � �ورت �� اس � در� ۔ � �ا��ں ���ن � �

�ن � ��  �، � � �ل � � �� � �ن � �� � �ا� �ح ا� ۔� � �� �

� �� � �ف ا�رہ � � � � �� ا�م � دارو�ار ۔ ��ل � �� ��م ر� �� �

 ان � ذ��� �� ا�م �ا� ر� ا� � ����� �:۔ ان � � � �

ْم، هُ ْم ِدينَـ هِ أَْن َيْحَفَظ َعَليْ  وَ هُ : وَ ةٌ الشَّْرِع ِمَن اْلَخْلِق َخْمسَ َوَمْقُصوُد 

 هِ ذِ هٰ ْم، َفُکلُّ َمايـََتَضمَُّن ِحْفَظ هُ ْم، َوَمالَ هُ ْم، َوَنْسلَ هُ ْم، َوَعْقلَ هُ َونـَْفسَ 

 وَ هُ اْالُُصوَل فَـ  هِ ذِ هٰ ، وَُکلُّ َمايـَُفوُِّت ةٌ َوَمْصَلحَ هُ فَـ  ةِ اْالُُٔصوِل اْلَخْمسَ 

 )٣٨(ةٌ ا َمْصَلحَ هَ َدفْـعُ  ، وَ ةٌ َمْفَسدَ 

� � �رے � �� � �� �� � اور وہ � � � اس � د�، ا س � (

� �وہ �ت �اِن  ۔�ن، اس � �، اس � � اور اس � �ل � �� � ��

�ار �� � اور �وہ � �اِن ��ں ‘‘ �’’ا�ِل � � �� � �� � وہ 

 )��۔‘‘ �’’�ار �� � اور اس � ازا� ‘‘ �ہ’’ا�ر � �� � � � وہ 
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:� ���� 

َی ٔاَقْـَوی هِ الضَُّرْورِيَّاِت فَ  ةِ بَ ا َواِقٌع ِفی رُتْـ هَ ِحْفظُ  ةُ اْالُُصول اْلَخْمسَ  هِ ذِ هَ 

 ةقضاء الشرع بقتل الکافر المضل وعقوب هاْلَمَصاِلِح ومثال ياْلَمَراِتِب فِ 

 هم وقضاؤ هذا يفوت علی الخلق دينهفإن  هالمبتدع الداعی إلی بدعت

حفظ  هحفظ النفوس وإيجاب حد الشرب إذ ب هبإيجاب القصاص ٔادب

حفظ النسل  هالتکليف وإيجاب حد الزنا إذ ب كی مالهالعقول التی 

يحصل حفظ أالموال  هوأالنساب وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ ب

 هذها وتحريم تفويت هم مضطرون إليهی معاش الخلق و هالتی 

من  ةمل ها يستحيل ٔان التشتمل عليهوالزجر عن ةأالصول الخمس

 )٣٩( الخلقاإصالح همن الشرائع التی ٔاريد ب ةالملل وشريع

��� � � � �ى ��  ،ان ��ں ا�ل � �� �ور�ت � � �(

اور اس � �ل � � � �� � ا� �� � � � � د� � � � � ۔در� �

ا� �ح ا� �� � �ز� � � د� � �ا� �� �  ۔دو�وں � �ى �

�� اس � � د� � �� � � �� �� �  ۔�ف ��ں �د�ت دے

�� اس � ذر� �ن � �� � � اور  ۔اور �� � �ص � � د� �

�، �اِ�ن � � � �ار �اب � � �� � � � �ل � �� � �

� اور �ز� � � �� اس � ذر� � اور � � �� � �� اور �روں 

�� ��ں � �ل � �� � ��، � � �  ۔اور ��ں � �ا � � �

 ا�ر  ا�  ��ں �  ،�   ا�ج �   �اِس  ��ں  اور �   وا�  �ش � �، �  �

�� � ا�ح � �  ،�� � �ل � ر� � ا� � و�� � � �

 )�زل � � �۔

٢ (�� ��� 

�� � �� و�� � دو�ا در� � � � ا�� ز�� � � اور � �دور � 

� د� �ج و� �  ۔�� ان �� و� �د�ى وا�وى ز�� ��ف �� � ۔��

ا� �ح  ۔� ان � ر�� �ورى �، �ل � �ر �� � �ز �� � �� �� � ا�زت
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� �  ر�ن � �� اور �� � � روزہ � ر� � ا�زت، ��م ��رت � ر� وا�

� اس �ت � ا�زت � وہ � ��ز ادا �ے، � و�س � � �رت � � �ز � �� � 

�� اور �و� � � �� �� � ا�زت و�ہ ا� ا�م � ��� �� و�� � اس 

 دو�ى � � ذ� � آ� �۔

ا� �ح �ض � د� � ا�زت، � دو�ے � �ف � �ق � �رے � �� 

و� � � ا�زت، �ورت �� �� �� �� اور �ح � ر� ��ق � ذر� � �� � 

�  ا�زت � ا� ذ� � آ� �، � � �ود و��ت � �� �، �ل � و� �اِس �ت �

�� �� � � � وہ �ص �ف �دے، �د� � � �دے، �� ��ت � د� 

 � �رى �� ا� � �وع � � �  ��� �و�ب،  اس � ا�رب وا��ء �� �ج اور ،

 �� �� ر� ا� � �� ��� �:۔� �دور � ��

َها ِمْن َحْيُث التـَّْوِسَعِة َوَرْفِع َوَأمَّا اْلَحاجِ  يَّاُت، َفَمْعَناَها أَنـََّها ُمْفتَـَقٌر ِإلَيـْ

ِحَقِة بَِفْوِت  الضِّيِق اْلُمَؤدِّي ِفي اْلَغاِلِب ِإَلى اْلَحَرِج َواْلَمَشقَِّة الالَّ

 اْلَحَرجُ -اْلُجْمَلةِ  َعَلى-اْلُمَكلَِّفينَ  علتياْلَمْطُلوِب، فَِإَذا لم تراع دخل 

َلَغ اْلَفَساِد اْلَعاِديِّ اْلُمتَـَوقَِّع ِفي اْلَمَصاِلحِ  ُلُغ َمبـْ  َواْلَمَشقَُّة، َوَلِكنَُّه َال يـَبـْ

 اْلَعامَِّة.َوِهَي َجارِيٌَة ِفي اْلِعَباَداِت، َواْلَعاَداِت، َواْلُمَعاَمَالِت، َواْلِجَنايَاِت:

 بِالنِّْسَبِة ِإَلى لحوق المشقة بالمرضَفِفي اْلِعَباَداِت: َكالرَُّخِص اْلُمَخفََّفِة 

َوالسََّفِر، َوِفي اْلَعاَداِت َكِإبَاَحِة الصَّْيِد َوالتََّمتُِّع بِالطَّيَِّباِت ِممَّا ُهَو َحَالٌل، 

َمْأَكًال َوَمْشَربًا َوَمْلَبًسا َوَمْسَكًنا َوَمرَْكًبا، َوَما َأْشَبَه َذِلَك.َوِفي اْلُمَعاَمَالِت،  

التـََّواِبِع ِفي اْلَعْقِد َعَلى  اِض، َواْلُمَساقَاِة، َوالسََّلِم، َوِإْلَقاءِ َكاْلِقرَ 

المتبوعات، كمثرة الشََّجِر، َوَماِل اْلَعْبِد.َوِفي اْلِجَنايَاِت، َكاْلُحْكِم بِاللَّْوِث، 

 )٤٠( الصُّنَّاعِ  َوالتَّْدِمَيِة، َواْلَقَساَمِة، َوَضْرِب الدِّيَِة َعَلى اْلَعاِقَلِة، َوَتْضِمينِ 

 � � �ورت � �دور �� اور �ج و� (  وہ �� �، ��ت � �اد

�ر� �� � � � آ� اورا� ان � ر�� � ر� �� �� � ز�� 

� اس �ح � �د �ر � �، ��ورى ��  ۔� � و� � دو����
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� �� � �دات، �دات، ��ت اور ‘‘��ت’’� �� �� �  ��ا�از ��

�� �دات � اس � �ل وہ ر � � �� ��  ۔��ت � ��م �

�  اور�داتـ�� � ا�� � دى � �، ��ض �� � و� � � آ� �

�اہ اس  ۔وں � ا�دہ �� � ا�زت �� ��ر � �ل ��، ��ہ اور �ل �

� � �� � � �وں � � ��س و� اور �ارى و�ہ � اور ��ت � 

اس � �ل �ر�، ��ۃ اور � و�ہ � ا�زت � اور ��ت � �� اور 

 ہ اس � �ل �۔�� �د� � و�ب اور �� �ہ �ل � �� و�

٣  (�� �
�
�� ���

�
�

 

 �ز��  ��   ر�� �  �  ،�  ��  ���   اور �
�
�� ���

�
�
   در�  �ا �   و�� ��

� ان � � ا�ق و�دات اور ، ��ف � اور � ان � �م ر�� � �ج اور � � � ا�� �

ا�� � �� �� ان �� � � � � اور ز�� � آداب � �، � �وت اور � 

�ِت � اس � �� �� � � ا�� ��ہ � � � �� �� اور ا�� ز�� ان ��ں 

 � آرا� �، ا�م �ا� ر� ا� � � �ل :

رٍَة َوَال إَلى َحاَجٍة َوَلِكْن يـََقُع َمْوِقَع الرُّتْـَبُة الثَّالِثَُة: َما َال يـَْرِجُع إَلى َضُرو 

التَّْحِسيِن َوالتـَّْزيِيِن َوالتـَّْيِسيِر ِلْلَمَزايَا َواْلَمَزائِِد َورَِعايَِة َأْحَسِن اْلَمَناِهِج ِفي 

 )٤١( اْلَعاَداِت َواْلُمَعاَمَالتِ 

�  ۔�‘‘ ��’’ � �� � آ� � اور �‘‘ �ورت’’�ا در� (�� �) � � (

اس � �ر ان ا�ر � �� �، � � و�� ، آ�� اور ا�� � � ا�ر � 

 )�� � اور �دات و��ت � � � ر�� � � �� �۔

ا�  ۔�دات � � �ز�، � روزے، � ��ت � اِس � �ل �ار د� �� �

�ح �رت، ��رت و�ہ � � �� �ء � ا� ذ� � �ر � �، � و�اء � ��ك 

 ا�ب،  �  ��   اور  ا�م �   �وں  ��ہ �  �  ��  ،��  �   ��و�و� �  �وں

� ا�ب � � � ا�  ��ت � �ش �� �� � �� اور �ر�ں اور �ں و�ہ � �

 �� � اس � � ذ� �� �� � �:  ذ� � آ� �، �� ��
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َوَأمَّا التَّْحِسيَناُت، َفَمْعَناَها اْألَْخُذ ِبَما يَِليُق ِمْن َمَحاِسِن اْلَعاَداِت، 

الرَّاِجَحاُت، َوَيْجَمُع َذِلَك ِقْسُم َوَتَجنُُّب اْلُمَدنَِّساِت الَِّتي تَْأنـَُفَها اْلُعُقوُل 

ِفي اْلِعَباَداِت، َكِإزَاَلِة النََّجاَسِة َوبِاْلُجْمَلِة الطََّهارَاُت ُكلَُّها  َمَكارِِم اْألَْخَالقِ 

َراِت ِمَن الصََّدقَاِت  َوَسْتِر اْلَعْورَِة، َوَأْخِذ الزِّيَنِة، َوالتـََّقرُِّب بِنَـَواِفِل اْلَخيـْ

بَاِت، َوَأْشَباِه َذِلَك. َوِفي اْلَعاَداِت، َكآَداِب اْألَْكِل َوالشُّْرِب، َواْلُقرُ 

ْسَراِف  َوُمَجانـََبِة اْلَمآِكِل النَِّجَساِت َواْلَمَشاِرِب اْلُمْسَتْخَبثَاِت، َواْإلِ

قْـَتاِر ِفي اْلُمتَـَناَوَالِت. َوِفي اْلُمَعاَمَالِت، َكاْلَمْنِع ِمْن بـَْيِع النَّ  َجاَساِت، َواْإلِ

َوَفْضِل اْلَماِء َواْلَكَألِ، َوِفي اْلِجَنايَاِت، َكَمْنِع قـَْتِل اْلُحرِّ بِاْلَعْبِد، َأْو قـَْتِل 

َياِن َوالرُّْهَباِن ِفي اْلِجَهادِ   )٤٢( النَِّساِء َوالصِّبـْ

) �   ا�ب �   وا�ال  ا�ر  ان  اور ��   ا�ر �   �د�ں  ا�  �اد �  ���ت �
�
�����

�
�

� � �� �� � اور ان � � �� ��رم ا�ق � � � ��  �

 �   �ل �  ���   اور  �رت  اور  ازا� �  ��   �ل �   اس �   �دات ،�

 ز� وآرا� اور � �د�ں اور ��ت � ذر� ا� ��ب ��  ��رت،

� � � آداب، ��� اور � �وں � �� � �� و�ہ، �دات � �

 �   ��و�و� �   �وں  ��ك �   ��ت ،��  �  �   اور  ا�اف ا�ب،

��، �� اور �رہ � زا� �ار � �و� اور ��ت � �ر�ں، �ں اور را�ں 

 )� �د � دوران � � �� و�ہ اس � �� �۔

�’’�� � � ا�م ا� � � ��رہ ���ں �ارج 
�
�� ���

�
�
‘‘ �ورى، ��� اور 

� � اور � � � دى �� �، �ل � �ر �:�ص � �� � �ظ � � � 

 � � ا� �ح �اب � �ڑى � �ار � �� � � � � ۔� � � � � �

ا� �ح ا� �رت �د�  ۔�� �اب � �ڑى �ار ز�دہ ��� � � ذر� � �� � ۔�

ا� �ح  ۔اور اس � �� �ت � � � �� �، �� � � � � � � � �

�� د� � � �ر ��  ۔� � �اذان اور �� � �و� ا�� د� � � � � 



 22 �� �� � �ارج �� ا�� 

�  ا� �ح � �دہ �ل � � � �� � � اور ر� ۔اور اس � �� � � �را ��

 �� �� �ل � � � � � � � � � �۔

� ان � �ح � دو�ى � � ��� �� � � � � ��� �وع � � 

ا� �ح �ہ � �ح � �ِ� ��ظ اور �ل � � � �� اور �ى �  ۔�ء ت � ر��

 �ط و�ہ � �و� � � و�اء � �� � � � اور � �،  � �ِررو� اور �ِر

� �� � � � � ��ِت �� 
�
�� ���

�
�

� �ك �ل � �چ ��، � اور ��� و�ہ � ا� 

� �ر ‘‘ �ور�ت’’�� ��ر � ا�ب � � �اِس � �ل �ار د� �� �، وہ �� � � 

 وہ �ل ا�م �� ،� � � ’’� اور �ِت ��   �ا�ِ  ۔� � ر� �‘‘ا�ِل د�،

���� � � �� �� ‘‘ �ورى’’��ل � �م ر� �� �، �ل � �ر �ا�   ا���

� � �� ا�از � �� �
�
�� ���

�
�

�� آ�� ��ض � � � �� � � �ن �  ۔

� �
�
�� ���

�
�
 � � �ر � �� �۔�� وا� � �ِ �رت � � ��ا�از � �� � �� 

� � � ‘‘ �’’ا� �ح �ورت اور ا�ار � �� � 
�
�� ���

�
�
� �� �ل �� اور 

� ‘‘ � � اور ا�ع’’��ت � � � �وں � ا�از � � ��ا�از � �� � 

� ’’� �� ‘‘��’’�از � �ء � � � � 
�
�
�

�
�
�� � � � � و�د � �ط ��ا�از � � ‘‘ �

اور �ور�ت � � �� �ق �ا� ��ظ ��، د� � �� � �� �ن � �� ��ا�از 

 ا�م  ۔� �� � ا� �ح �ن � �� � �� �ل � �� � � ��ا�از � �� �،

دو�ے ا� ا�ل � � � �� �� � �� � �م ر� �، �  اور �  �ا�

� ا� اور ‘‘ ��’’اور ‘‘ ��’’� � �م � ‘‘ �’’� دو�ے �ء � �ں �� � 

� � � �� � � �� ا� � � �� �د � ذات � � اور � �� ا� � � � 

 �رى ا� � ��ں � �� � �، �ل � �ر �د�ں � � � ��، د� � �

��، �آِن �� � ��، � � ��، ا� �ح �� �� � د�ں � �� � � 

 ۔�� � ��، � � � �� � � � �� �وى �� ��ا�از � �� �
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� �� � ا� اور � � � �، � � رو � � �� �وہ  �� ا� ��ر

� �� � � � �ن د� �د �ص � �� � ��� �ر � �� ا�م � � اور ا�اء 

 �� اس �ت � �دت دے � ا� �ك �� � ا� �ز�د� �ن � �� ، � �� 

� � � �� � ��ِ ز�ۃ � �ل � �� �ورى �، دو�ى �  �ے �، � �ت ا�� 

� �� وہ � �� �، اس � �ل �ف � و� � �� � � � � �� � �از �، 

� اور ان � دا�ہ � �و� �، �د�ِ � � �� � اور �ى � ان �� � � �و� 

اس � �ل �اب، ا�ن، �و�، �� و�ہ � �رے � ان � ا�ل �� وا�ں � � و� 

�� ��ا�از � � اور ان ‘‘ و�’’� � �� � اور �ط آور �، �� � اس �ح � 

 �وں � �� � � د� �۔

� �� 

 ��   وہ �  ��  �� �   �ل �  �   �ذ�  �ح  اس �   � �ارج ��  ��

� اس � �� ا�  ۔�وہ � ذ� � آ� �� ��ور�ت � �ر � � � وہ � � � � 

���ت � �ر �� � �
�
� ����

�
�
� � �ظ �  � �� ۔� �� � � ا� � �ارج � �ظ � �

وہ � �ام � �وا� �، اس � � ا�ب و�� اور ا�� و�ا� و�ہ �ہ ��ع � اور 

 � � � �ارج � آ� ��� �� اور اس � �ارج ا� �ہ � � اور اس � 

 �ل � �ر �� � ۔�  � �� ��ں �ں اس � ذ� � �� � �، رت اور �رت

���ت �ر � � � �
�
� ����

�
�

� � �� � � � �رت � ا� �ار �ض � اور �رت �  ۔

�� � �� � �ورى �، اس � � �� �ر ��ں �� � � ا� �� � �ب � � 

�� اور ا�� �ك ‘‘وا�’’ا�� � ��  ۔ ���� ��‘‘�زم’’� � � و�ں � 

�� دو�ں �� ���ا� �ں � �وہ �ح �� اور ا� ‘‘��زم’’�� اور ا�� ‘‘�ام’’� � � 

�اہ اس � � ان ا�ر �  ۔�� و�د�� �� �وب �� اور ا��� �م �� �� �وہ ��

 � و�� � �ظ � �ور�ت � �ر � � �ں ���ت � ���ت �۔���
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�  ��  ���   �ر� ��   ا�ال ��  �   و�ا�  ا�ل  �� ۔  ��ت �

 � ۔ ��ہ � � �ص و� � � � �� � و� � ا� ��ہ � �� ��� ا� � ��

�  ۔��ت اس � �وع � � � � �م � ار�ب �� وا� � ا� �م � �ز آ��

ا� �ح � � � �ۃ اور روزے � ا�ر � ۔� � � � �ص � �� ا��� � �

 ا�ل � � � � � � � � �د�ہ و� �� �� ۔�و� � � � � � � �

� اس � و� � وہ اس ر� � ��ہ اُ�� �  ۔اس �ح ��� ا� � �� � � �

� �  ۔ا� �ح �رت � �و� ��� � � � � � ۔� � �وم � � �� �

 �� آ�د� �۔� ذر� � �� �رت � ذر� �ار د� � �، � � 

�� ا��ن � �� �ل  ۔�ن � �� �� � �دى �� � � ا� �

� ا��ن � �� � �  ۔� ا�ف � �� � ���ن � �� ��� دى �� �

 � �د � �و� � ۔د� ��� � �� �� �د� � �� � � ��� دى �� �

ا� �ح ا��ن � �� � � ��ں � ا�ف �زم  ۔اور � �� � � � � �ت وا� �

�� ا��ر � �ن �ڈ�ل �� اور اس �  ۔آ� ��� � ��ں � �� � � � �� �

ن � � �ر �� و�ت �� � �� �ا� �رت �ا �� �رہ �ر � �� �ن � �ن ��

 � اس �ن � �ن �ا�� � ���ن � �� ��ارا � �� �۔

ور� ا� �  ۔اورا� � ��ح � زور �اس �ت ��ر � �� � وہ �� �ت �

� �� �� � �ِت � ز�ن � ادا �ے اور اس � دل  �د��� � �ا� �رت � اس � �

ا� �ح ا�اہ � و� � �اب � �، � دو�ے � � �ل ��، �ز اور روزہ ��ك  ۔�� �

� ا� ا� اس �ت ��ر � �� � وہ � دو�ے  ۔�� � �ن � �� � �� �ح ��

ا� �ح ا��� � � � � � اور اس �  ۔دے � اس � � � �� � ��� �� �

�س �� � � � � ��اس � � � �ت �� � �� � وہ � دو�ے �ن �ذ� 

 �� اس � �� ��۔
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 ا� ��   �، �ل �دى �دو�ں � در�ن ا��رض ����ى �� �،

� �ر �ا�ا� � �ز ادا �ر� � اور اس � � ا� ڈو� �� � ��� �ڈو� وا� 

�ا�  ۔� ��� �ز � ادا� ��م �� اور اس � � �� ��� � ڈو� � ���

�ا� اور در�ت �، �اب � � �اب � ا� �ح ��ت � در�ن � �ِق  ۔�ز ادا �ے

� �� � ز�دہ � �م � اور �دى �ہ �رت � ز� �� ��دى �ہ �رت � ز� � 

 �� � ز�دہ � �م �۔

ا��ا�اد � ��ہ ��ا، �� �� �ان � � � اس �� ��ر �� �ں 

ان � �س �� ��� ��ن � � اور �� � اس در� �� � �ں � ان � � �ا� اس � 

��  ۔� �� �رہ �ر � رہ � � � وہ ا� ر�ء � � � ا� ���ن �� اس � �� ��

 �� ��ں � �ن � � �� �� اس � ا�زت ��؟

ا� �� �  � � �ار �� ��ں � �ت اور �ا � �وں � ا�� ا�اد 

دو�ر �د� � ان � � ڈو� � � � �ف ا� � ذر� �� رہ � � � وہ ا� �� �ار � 

ور� اس � � � � �  ۔ا� �د �در� � ڈال د� �� � � وزن � � اور � �� رہ �

� � ڈوب ��ك ��� � �� ا� �رت � � �ت �� �� � � �د �اس ارادہ � 

 �� دو�وں � �ن �� ��۔ ۔در� � �ر �د� ��

ل �ر � � ��ں �اس �� �ڈ�ل �� � � ا�ان �ن ��ں � �ن � �

وں ا�اد � ��ں ��ہ �� ��� � �� ��را ��ِ ا�م �ر � � � ��� � اور �

�،ا� �رت � � � در� �� � ان � �ر �ن ��ں � �ن � �واہ � � �� 

ر �� �� ��، � اور اس �ح �� � ۔� ��� ر� �� اور ا� �� �� ��

� � � �� � � � �اب ��ِ �� اور ان � �ارج ��� ر� ��م � �� 

    �۔ 
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 �ا� و�ا� �ت

 ٢/٣٤ا��،�وت، ا�ا�ت،دارا�: �،ا�ا�ق، � �ٰ�  � �ا��،ا�ا  )١

      ١٠٧ا��ء :�رۃ   )٢

      ٦ا��ۃ:�رۃ   )٣

 ٤٥ا�ت:�رۃ   )٤

      ١٨٣ا�ۃ:�رۃ   )٥

 ١٧٩ا�ۃ:�رۃ   )٦

  ا�� و ا� ا�� � ا�� ا� ا�ل � ا��:ا��، �ا�ا�،�ل �� �م، ا�  )٧

 ١/٢٠٣، ١٩٨٣:،�ن،ط ا��،�وت ،دارا�

� � ا�رى � � ا�رى �: �ہ،��� �ا�ر ��ى،  )٨ � �
�

 ،دارا� ا�رى ا�ر ��

�،�وت، ط
�
��  ١٠٤:ء، ص٢٠٠٥/ھ١٤٢٦:ا�����

      ٢٥٦ا�ۃ :�رۃ   )٩

 ١٠٨ا��م:�رۃ   )١٠

 و ا�� � ��،�ب و ا��� و ا��� ا�� ا�،�ب ا��،ا�م،ا�� �رى،��  )١١

 ؛٨/٢٨٨ء،٢٠٠٩:�زار،��ر،ط ��،اردو ،�� ا�� � ،٦٩٢٢:ا��ۃ،ح

، ٤٣٥١:ار�،ح � ا� ا�ود،�ب ا�،�ب:ا��، ا�، � ا�داوٗد،�ن

  �٤/٣٣١زار،��ر، ��،اردو دارا�م، ��

 ٣٢ا��ۃ :�رۃ   )١٢

 ؛ ا��،ا��٢٧٦٠،٣/٢٣١:ذ�،ح �� و �� ا��ء � ا�د،�ب ،�ب دؤدا ا� �  )١٣

 �� دارا�م، ،�٤٧٥١ �ا��،� � � ا��،�ب ،�ب ا�:�،

        �٦/٦٠٧زار،��ر، ��،اردو

ا�� � رہ ر� �، اور � َ���(� � ز�) � �اد ا� � � � �� �� �� �� 

 و�ہ ادا �� �،ا� ذ� � � �� �۔

�ٰ��، ا��ى،��  )١٤ �ٰ��،ا���  � �م ،�)١٣٩٨:ح(ا��ء � ا� ا��ت،�ب ا��،ا�اب:��

  ١/٢٠٣ء،١،١٩٦٣:ا��،��ر،،ط
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  ۔� راوى � ر�� �� � � � روا� اس:�ٹ

      ١٧٩ا�ۃ :�رۃ   )١٥

 ٩٠ا��ۃ :�رۃ   )١٦

��� �ہ أ� � �ء � ا���،�ب ��ى،ا�اب ��  )١٧   ؛٢/٣٦،)١٨٦٥:ح(�ام ����

 ٣٦٨١،٣/٨٧٢:ا��،ح � �ء � ا���،�ب داؤد،�ب ا� �

���ج،�، ا�ظ ���� ا� ا�ج �:ا��، ا�  )١٨
�
���، دارا��،  � �:ا���

�
ا�����

 �٤/٣وت،

 ا�ا�،� ا�رى ا�� �ا�:�،�، � �ح ا��:ا�، �ا��  )١٩

 ٢/١٠٠ا��ۃ،

 ٥ا��اب:�رۃ   )٢٠

َسُط ،�ب ا�،�ب ��:  ا� ا��  )٢١
ْ

ق
َ
ْم ُھَو ا ِهئِ

ٓ
�َ

ٰ
ْوُھْم ِال عُ

ْ
د

ُ
ِ ا  هللا

َ
 ٤٧٨٢،ح: ِعْند

٢٢(  ٤٠٠٠،٥/٣١٤:ح ا�،�ب ا�زى، 

٢٣(  اد� � ا�ا�،�ب ؛�ب٦٨٣٠،٨/٢٣٤:،ح ا�دۃ و ا� ا� � ا�ر� ا�،�ب 

 ٦٧٦٨،٨/٢٠٤:ا�،ح � ا�

٢٤(  ٨/٢٠٤،  ٦٧٦٦ ا�،�ب ا�ا�،�ب � اد� ا� � ا�،ح: 

٢٥( �  ا�� ،�بملسو هيلع هللا ىلصا� ا�ب �� ا�،�ب 
�

�،ح �
�
��  ٣٨٥٠،٥/٢١٠:ا����

٢٦( �  ا�م،�ب د،ا�ابؤدا ا� � �: ا���،���ا��، 
�

�� ا�� �
�
�
�
���

 ��ا�، ا� 

،ا��ض،ط �ول ا�� ا�� ،�٤٢٦٨:ح ��
���
�
��
 ٣/٩٦٣ء،١٩٨٩/ھ١٤٠٩:ا

٢٧(   ا�ق،�ب د،�بؤدا ا� � 
�

�� ��
�
�
�
�  ا��

�
  ؛٢٢٦٣،٢/٧٢٦:ا��ء،ح �

  �ب ا�ق، ا��،�ب � 
�

�� ��
�
�
�
�  ا��

�
 ٣٥١١،٥/٣٥٦:ا��،ح � ا��ء �

٢٨(  ٢/١٩٠ن،�وت،�ن،آا� ا�م:ادر�،ا��م، ا��،�� 

٢٩( ����وى،دارا�ء �دق �: ن،�،آا� ا�م:، �،ا�� ا�ص،ا�� 
��

 ا�اث ا

 ٣/٣٣٨ا��،�وت،

٣٠(   ٢٠٠٩،١٧/١٥٥:ا�ط،دارا��،�وت،�: �،ا�� ا� � ا� � ا��،� 
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٣١(  �وت، ا���،:���ر،� ا�:ا���،ا��، � � ا� � �م،� ا� 

�:٢٠٠٩،١٠/١٤٢ 

٣٢(  ��،�
�
�� ��ن ا�ۃ،وزارۃا�و�ف دار ا���ا������

�
�
�
 ٤٠/٢٣٧ ا���،��، وا��

٣٣(  �
�
���

�
�ا َخلَْقَنا اْ�ِ�ِْ�َساَن ِمْن ن�ْطَفٍة َاْمَشاٍج :ـــ� � � � �� آ� اس ��ہ � ا�ج � ِِن  ا

   )٧٦/٢:ا��(

 ةبيان صف ا�،�ب �اوى،�ب ا�� �� � و ا�:�ج،ا�ى،ا��م، � �،�  )٣٤

 �غ آرام ��،�� � ،��)٣١١:ح(ماهو ان الولد خملوق من مائي ةمنی الرجل و املرأ 

  ٢،١/١٤٦:ط ،�ا�،

    ٣٩٣٨،٥/٢٧٩:ح ،ملسو هيلع هللا ىلصا� ا�ب �� ،�ب ا� ا��  )٣٥

  ١/١٤٦،)٣١٤:ح(� ا�  )٣٦

  �ض اذا ،�ب ا�ق ا�،�ب ا��  )٣٧
�
��� ��

 ٥٣٠٥،٧/٦٧:ح ا��، �

���: �،ا���، �� �� ا�ا�،  )٣٨
�
����

�  ا
�

 ١/١٧٤ا�ٔ�ل،دارا�،�وت،�ن، � �

      ا�  )٣٩

 ٦۔٢/٥ا�ا�ت  )٤٠

٤١(   �ٰ��
�
����

� ا
�

     ١/٢٩٠ :� ا��ل �

  ٢/٦ا�ا�ت  )٤٢

  

***************** 
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 �آ� ا��ں � رو� � ��� ا�م 

 )��ن � �� �(
Social Integration in the light of Qur’anic Principles  

(in Pakistan’s perspective)  

          � ڈا���   

  �و� ڈا� �ا�ؤف �                              

ABSTRACT 
 

Islam is the religion of nature. It not only approves the social 
interaction among the masses, but also helps in its development 
towards positive ends. Islam has given natural and universal 
principles which help its followers to develop a harmonious society, 
discouraging all the attempts to divide the society into different 
sections. Islamic society is based upon the following fundamental 
principles i.e equality, harmony of thoughts, justice, amar-bil-
maaruf-wa-nahi-anilmunkar (ask for good and forbid from evil), 
unity, sense of responsibility, virtue and evil, abolition of 
sectarianism & fulfillment of promises, reflecting the universality of 
the religion, Islam. 

 

Pakistan today, is facing various social problems like terrorism, 
corruption, poverty, unemployment, broken families, sectarianism, 
onslaught of western culture and demand of unrestricted liberty by 
womenfolk. The moral degradation of the society is due to the fact 
that the true Islamic spirit and moral teachings and trainings of Islam 
have not been applied with true mind and honest intentions. The 
moral values are ignored by the media which is the cause of great 
concern. 

 

Keywords: Social Integration, religion of nature, Qur’anic 
Principles, fundamental principles. 

 

____________________ 

 ر ، �ر� �� �ا� ��ر�،ا� �و� � �م ا���� 

 د��ر� آف ، �� � �م ا�����  
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ا�م ا��ں � �� � �ل � �ا �� وا� ا�� � �  ،ا�م د� �ت �

 �� � اور ا� �ى و آ�� ر�� �ف � �� � � اس ا�� � �و� � �و� 

ا�ل �ا� ��� � � ��� ا�� � �� �۔ ا�م � ا� �چ � � � �ار 

� �� ��ت � اس ��  �ق � �� �� � � �، ا�م ا�ف � � � � �ى �د  ،�د

 � � � ��۔

 �آ� ا��ں � رو� � ��� ا�م

۔ان � � �دى ا�ل ذ�  � ا�ار � ں� �دى ا���را ��� ڈ�� � ا�م   

  :، � ��� ا�م � � ا� �ورى �� �ر � ذ� � �ر� �

 و�ت � ا��:

 ا��ں � �ود �� � �� � ،� ا�� � دا� �ا�م و�ت ِ    � ر� و  ،وہ

 و�ہ۔ � ��ے � ا�س � � ان � �� ��ہ � �م ا�م � دو�ر  ،�، ز�ن و و� 

ذ� � � � � ِا� � ا�م ا��ں � در�ن ان ��ى ا��ت � �� ِد� �، �

 �ن �ار د� �۔ اس � � ار�د ر�� �: � ا� � ذر�ٔ ،� ��

[ U  T  S  R    Q  PO  N  M   LVZ )١( 

)   � � � �رے اور  ا� دو�ے � �� اور � �د� � � آ� �

   � ز�دہ � � ��، � � �   � � �ت وہ �   � �د� � � ا�

 ڈر� وا� �)۔

  ۔و�ت � ا�� � � دا� ��� ا�م � ��ى ا�س � 

  :ار�د �رى �� �

 ["  !    ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #

98    7   6  5  4  3  21         0  /  .  -Z )٢(  
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 � اس اور � �ا � �ن ا� � � � ڈرو � �ورد�ر ا�! �� اے(

 � ا� � اور �� �ر� اور �د � � � دو�ں ان اور � �ا �ڑا � اس

 � � �ا� اور � �� � �ال � دو�ے ا� � � �م � � ،ڈرو

 )۔ڈرو

 و ر� � �،د� � ��ہ ا� ا� � � � � �� ��� � ملسو هيلع هللا ىلص �� �  

 �� �۔� ا� اور ا� � � � �� � � �د � ��،و� و ز�ن � و �م �

  :� ��ن � ملسو هيلع هللا ىلص

َمْعَشَر قـَُرْيٍش، ِإنَّ اللََّه َقْد َأْذَهَب َعْنُكْم َنْخَوَة اْلَجاِهِليَِّة َوتـََعظَُّمَها يَا 

   )3( بِاْآلبَاِء، النَّاُس ِمْن آَدَم َوآَدُم ِمْن تـَُرابٍ 

 ،�د� دور � �� � � اس اور �ور � �� � � � ا� !�� �وہ اے(

 )۔� � � آدؑم  اور � � آدؑم  �گ

 و� � � � ا�رت � �، � �ا� � � � � �� ا�ن � ��ہ ا��  

   :� �� �رى ار�د۔ذ� و� �� � اور � ��

 [b  a        `  _Z )٤(   

  )۔ � �� �� � �ت � �ں � آدم � �(

 � �ر �ىٰ  اور ا�ل ا� �ر � ذ� اور �ت � ��ں � ��ہ � � �آن

  :� �� �رى ار�د۔ �

 [$  #  "  !Z )٥(   

 )۔� � �ظ � ��ں � اس در� � ا� �(

  :��� � � �ر ا� � �� � ا�داع � � ملسو هيلع هللا ىلص �� ر�ل  

َوِإنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد َأَال َال َفْضَل ِلَعَرِبىٍّ أَيـَُّها النَّاُس َأَال ِإنَّ رَبَُّكْم َواِحٌد 

َعَلى َأْعَجِمىٍّ َوَال ِلَعَجِمىٍّ َعَلى َعَرِبىٍّ َوَال َألْحَمَر َعَلى َأْسَوَد َوالَ 

   )٦( َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر ِإالَّ بِالتـَّْقَوى
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 � � �� � ،� ا� �پ �را � اور،� ا� رب �را �! �� اے(

 � �ىٰ  � � � �� � �خ � �ہ اور � �ہ � �خ ‘� �� � � اور �

  )۔� �

 ۔ � �ىٰ  �ف �ر � � اور � �ا� �ن �م� 

 و�ت � ا��:

وہ ا�  ،�ورت �ا�م � د�ٰى � � ا�ادى اور ا�� ز�� � � � ا��ں �   

   ود� �د�۔�� � ا�ن � 

   ار�د ر�� �:

[V   U  T  S  R  Q  P  O  NZ)٧( 

ا� �� � �ں � ���ں د� اور ڈرا�  ،(در ا� �گ ا� � �وہ �

  وا� � � �)۔

 �وع �� �� �� �ى �و� اور �� � � �� � و�ت اس � ا��ں� 

  :� � � �ن �ح اس � �آن � �۔د� �

 [¼»  º  ¹   ¸  ¶             µ  ´Z )8(   

  )۔ �� ا� ا� � اور � ا� � ا� �گ � � اور(

 � و� � ا�ر اور ا�ف وا� �� �� � ��ل اور ذ�ں � ا� و� اس

 � آ� � � � �ڑ� � �د اس۔�ر� � � � � � ا�� اور  �ر�  ا�ط �ى

  :� �ى ��ن۔� �ورت � ا�ق اور ا�ر، �

َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتَّى ُيِحبَّ َألِخْيِه َما ُيِحبُّ لِنَـْفِسهِ 
 )9 (  

   �� ا� وہ � � � � � �� � و� اس �� � � �(

   ۔)� �� � � ا� � �ے � � و� � �

 ��وا��:

   ا� � ا�ل اور �ت ذات � اس � ا� �،� �� �د�  � � ا�م  



 33 )��ن � �� �(�آ� ا��ں � رو� � ��� ا�م 

 � � � �� �ى � � اور ا� � ��ہ ا�� � و� اس۔ ��� �دت � ا� اور ��

 � �دت ا�م۔ � �� ��ں �� � اس اور � �� �دت � ا� �ف ا�اد �م � اس

  :� ا� ار�د۔� �� ز�� �

 [H  G  F  E  D   CZ )١٠(  

 ۔�) � �ا � � �دت ا� � وا� � � (�

  ۔ � ذر� � �ل � ��ت � �دت � ا�  

  :� ��� ا�ذر �ت

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيِه ثـَْوٌب أَبـَْيُض، فَِإَذا ُهَو نَائٌِم،  اْلنَِّبيَ أَتـَْيُت 

َقَظ َفَجَلْسُت ِإلَْيِه، فـََقاَل:  ثُمَّ أتيُته فَِإَذا ُهَو نَائٌِم، ثُمَّ أَتـَْيُتُه َوَقْد اْستَـيـْ

ِإالَّ َدَخَل اْلَجنََّة  "َما ِمْن َعْبٍد قَاَل: َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ، ثُمَّ َماَت َعَلى َذِلكَ 

" قـُْلُت: َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرَق؟ قَاَل: "َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرَق " قـُْلُت: 

َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرَق؟ قَاَل: "َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرَق " َثَالثًا، ثُمَّ قَاَل ِفي 

َفَخَرَج أَبُو َذرٍّ َوُهَو يـَُقوُل:  الرَّابَِعِة: "َعَلى َرْغِم أَْنِف أَِبي َذرٍّ " قَاَل:

  )١1("َوِإْن َرِغَم أَْنُف أَِبي 

 �� اوڑ� �ا � ملسو هيلع هللا ىلص آپ آ�، � �� � ملسو هيلع هللا ىلص � �� ا� �(

 ملسو هيلع هللا ىلص آپ � � �۔ � �ر� � ، �ا �� دو�رہ � � � وا� � � ر� �

 �ے �: ”��� � ملسو هيلع هللا ىلص آپ � � �س � ملسو هيلع هللا ىلص آپ � �، ر� �گ

: � �ض � �“ ۔�� دا� � � وہ � �� وہ � اس اور �� ا� ا� ا�  �

 � � ز� � اس � ا�: ”��� � ملسو هيلع هللا ىلص آپ �؟ � �رى اور � �� ز� وہ ا��

 �� � � � ملسو هيلع هللا ىلص� � � �� اس �ح � آپ“۔� � �رى اور

 ا� ،�ے �رى اور ز� وہ ا��: ”��� � ملسو هيلع هللا ىلص آپ �� �� �،���

 � اور � � ملسو هيلع هللا ىلص آپ ا�ذر �ت �“ ۔آ�د� �ك �ك � ذر

 )۔!� آ�د �ك �ك � ذر ا� � � �� د�ا� � �ا



 34 )��ن � �� �(�آ� ا��ں � رو� � ��� ا�م 

 �� � � ا�ار ا� �،� � �اد ا�ار ز�� � � ا� ا� ا� � � �� اس   

 ۔ � �� � �� و � �

  :� �� �رى ار�د

[  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  ÖZ )٢1(  

 � � �ں �گ وہ � �(  ا�� � اس � ا�ں � � ا� رب �را:

  ۔)� ا�ر

  ���: � ملسو هيلع هللا ىلص ا� ر�ل�  � ��� �ا� � �س �ت

ْسالِم ِديًنا، َوِبُمَحمٍَّد  يَماِن َمْن َرِضَي بِاللَِّه رَب�ا، َوبِاْإلِ َذاَق طَْعَم اْإلِ

   )٣1( َرُسوًال 

 ر�ل � ملسو هيلع هللا ىلص � اور د� � ا�م رب، � ا� � ،� � �ہ � ا�ن � اس(

 )۔�� را� � ��

 � �� ا� � �ر � � ،� � ا�ن اور �ر �ح وہ �اد � � ذا� � ا�ن  

  ۔� � � �

 :� و ا�� � ملسو هيلع هللا ىلص ا� ر�ل

  : � �آ�د �� � ذ� ملسو هيلع هللا ىلص� ا�� ر�ل  � �آن۔ � �ز� � ��،ر�ل ا��ِ  

[È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁZ )١٤(  

  ۔)� �� � � ر�ل � ا� � �رے �(

[ xw  v    u   t  s  r  q  pZ )١٥(  

 رك � اس،رو� � � اور � � � اس،دے � � � ر�ل � اور(

  )۔ �ؤ

[E   D  C   B  A   @  ?  >Z )١٦(  

  )۔� �ے � � � ا� ،�و �دت �ى �۔ � �� � � ا� � ا� �(
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  ���: � ملسو هيلع هللا ىلص ا� ر�ل�  � ��� �� � ا� �ت  

َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم، َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس 

  )١٧( َأْجَمِعينَ 

 اس وا�، � اس �د� � اس � � � �ں �� � دار ا�ن �� � � �( 

 )۔��ؤں � �ب ز�دہ � ��ں �م اور � �

 ا��  ِ �ف

 د�� �ت � �� � � � � ا�ن �� ��،� ا�� �ف � �ز� � ��  

  :�ار�د  � � �آن � � آد� �۔ � د� �ار ا��ت ا�ف � اس اور �

[   h  g  f  e  d   c  b  a  ̀  _

o  n  m  l   k  j  iZ )١٨(  

 اور دى �ارى � �ى اور � � ان � � اور دى �ر� � آدم � � � � اور(

۔ � � �ا � � � � �ں � ان � � اور د� رزق � �وں ا� � ان

  )۔� دى � �ى

 [    0  /  .  -  ,  +Z )١٩(  

  )۔ � � �ا � �رت �� � ا�ن � � �(

 :�ل و ا�ف

�آن �� ا� ��ہ � �ا�ں � � � � � �ل و ا�ف � � �� ا� ��   

  ار�د �:۔� اس � دا�ہ اس �ر و� اور � � � � د�ں � � �� �، � �

[  ¢  ¡�  ~   }  | {  z  y  x

  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £

 ̧   ¶  µ  ´   ³  ²±  °¯®Z )٠2(  
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(اے ا�ن وا�! � ا� � �� � � �� � �ؤ، را� اور ا�ف � �� �ا� 

د� وا� � �ؤ � �م � �اوت � �ف �ل � آ�دہ � �دے �ل � 

�و � �� �رى � ز�دہ �� � اور ا� �� � ڈر� ر�، � �� � ا� 

 � �� �۔)  �� �رے ا�ل

  :� �� �رى ار�د

[  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²Z )٢١(  

  ۔)�و � ا�ف � �و � در�ن � ��ں � اور(

[º  ¹  ¸   ¶Z )٢٢(  

  )۔� � � � ا�ف � رب �ے د� � اور(

 �� ا�ف” ��� � ملسو هيلع هللا ىلص ا� ر�ل � � �� �ن � � �ا� �ت  

۔ � دا� �� دو�ں � ا� �۔ � �ں � � �وں � �ر �� دا� �ں � ا� �م وا�

 ر� اور � �ل و ا� ا� اور � ا�ار دا�ہ ا� � � �گ وہ �اد) � وا�ں �� ا�ف(

 )٢٣(۔� �� ا�ف و �ل � ��ت �

  � ا�� �ا� �  ،ا�ف � �� � وہ �� � �ى � �ا�م � �ل و

  امللک يبقی مع الکفر وال يبقی مع الظلم��ے � ا�� ا�م اور �� و �� آ� �۔ 

  ۔� � � � � ��� �وں اور �م �� � �دى و� � ا�� اور � �� �

 � �� ارادہ � �رو� � ر�� ا� و� ا� � � � �ن � � � و� �ت  

 اور � ��� دورہ دور � �� � � ��ت �، �زار،۔ � �� ا� �� � � � اس �

 � �م � و� �ت۔ � �� �زل �� اور رو� � � � � �� �� را� ا�ف و �ل �

 ا� دارو�ار � �ح اور �ح � ر�� )٢٤("ِإنَّ الرَّعَيَة ليْصلح ِبَصَالِح اْلَواِلِي َوتـُْفِسُد ِبَفَساِدهِ " ���

  ۔� � � �د� � و� ا� ��دى � ر�� اور � � �� �دل و �� � و�
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  � ا�:ا� ��وف و�

�� ��ں � ا�ل  ، � ا� �� ر�� �� � � ا� ��وف و ���� �   

�� � ا�� اور �� ا�ر � ا�م و ا�ام اور � و �و� � � اور � � �� ا� ا�ر 

�ں �ر �  � � � �� � � ا�ات اور �ك �� � � ا�ات �م ��ے � ،�

ار�د �� �� �۔ ان ا�ر � � اور ان � ��� �و� ا�� ��ے � �دى ا�ل �۔ 

  :  �رى �� �

[  5      4  3  2  1  0  /  .

7  6Z )٢٥( 

(� �� ا� � � ��ں � � �ا � � � � � � ��ں � � �� � 

 اور �ى ��ں � رو� �)۔ 

 ۔اف � � ��ں � �� اور ان � ا�ام � � � � �اس � �� � ا�

  :�رۃ ا��ہ � ا� �م � �� � �  ان ا�ظ � ذ� � � �

[  T   S  RQ  P  O  N  M  L

 V  UZ )٢٦(  

(آ� � ا� دو�ے � �ے ��ں � � وہ �� � رو� � �، � � 

  � � �� � � وہ � �ا �) 

  :��� ار�د � �م دو�ے ا�

[  \  [    Z  Y  X  W  V U  T

   ba  `  _  ^  ]Z )٢٧(  

 �، �� ادا ز�ۃ � �� �ز � د� � � ز� �ؤں � ان � ا� �گ(

  ۔)� ر� �ز � �ا� اور � د� �� � �

  � ���: ملسو هيلع هللا ىلص � �� 

ْليُـَغيـِّْرُه بَِيِدِه، فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن َلْم    َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فـَ
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يَمانِ     )٢٨( َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف اْإلِ

 �� ا� � رو � دے �ل � �� � �� ا� د� � �ا� � � � �(

 اور �� �ا � دل � � � � �� � � اس ا� اور � ز�ن �� � �� �

 )۔� در� �� �ور � ا�ن �

  :��� � �م اور ا� � �آن

[   XW  V   U  T  SZ )٢٩(  

 )۔ � �� � � �� اور ��ں �ل � ��، � � ا�م اور(

 � � � �: ��� � ملسو هيلع هللا ىلص ا� ر�ل � � روا� � �رى � ا� �ت  

 � � ز�ن �� � ا�� � اس ا�۔دے � � �� ا� � د� � �ا� � � ��

 ۔)٣٠(� در� �ور � � � ا�ن � اور � �ا � دل �� � ا�� � � اس ا� اور۔دے

  :��� � ملسو هيلع هللا ىلص ا� ر�ل �� �وى � � � �ن  

 ان �ل � وا� �� �� � اس اور وا� رو� � � �ا� � �ود � ا�” 

 �۔ � ا�ازى ��)� � � � �( � � � �ں � �� � ��ں

 � ان �گ � � � � � � وا� او� �گ � اور � � � � � �گ

 � وا� او� � � � �ر� � � �� �س � ��ں ان وہ � � � �

 آ� او� � وا�ں � � � ا�ں � اس( �� � � اس ا�۔ � �

 � � اور ا�� �ڑا � � ا�) � � وا�ں � �( ��) د� روك �

 � � ا�ں اور آ� �س � اس وا� � � او� � �� �� �ارخ � � �

 � �� �س � �) �� او�( �ے � د� �اب � اس �؟ �� � �

فَِإْن َأَخُذوا َعَلى يََديِْه أَْنَجْوُه َوَنجَّْوا أَنـُْفَسُهْم، "، � �ورت � �� � �

 � � � � �� � اس وہ ا�( ۔)٣١("تـَرَُكوُه َأْهَلُكوُه َوَأْهَلُكوا أَنـُْفَسُهمْ َوِإْن 

 � � � � � ا� ا� اور � �� �ت � �د اور � د� د� �ت � ا�

  ۔“ � �د� �ہ � � آپ ا� اور � �د� �ا� � �ت ا�
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 � �م � "�:� � �وى �ں � � �ت روا� � � داؤد ا� �  

 ان � رو� � وہ � اور � � � دو�وں اور ز�دہ � �اد وا�ں � � �� اور �ں �� ����ں

 ۔)٣٢( “� �� ا�� � آ� �اب � �

 � ��ں �” ��� � ملسو هيلع هللا ىلص ا� ر�ل � روا� � � �ا� � �� �ت  

 � اس �ں، آور زور ز�دہ اور ��ر ز�دہ) � وا�ں �� �ہ( وہ � � �� � ���� � ان

  ۔)٣٣(“� �د� �زل �اب � � ان �� ا� � �� � �) � �ہ � ��ں( �و�د

 � �، � �� � � �ذ � �اؤں �� � � ا� � � اور ��وف ا�  

 ۔� �� �� � د� �ا� � �ام ار�ِب  اور وا�ت �ِك  � ��  �   ��وف ا�

 ��� ا�م � ا�� � �۔

 :ا�د و ا�ق 

  ا�د و ا�ق، ا� و ��، �� �ر و � � � � �م د� ��ے � �م و ا�م   

    ار�د �رى �� �:  � �دى �از�ت �۔

[  J  I  H   GF  E  D  C B A

T  S  R   Q   P  O  N  M  L  KZ)٣٤(  

 اور ا� �� � اس  (ا� �� � ر� � � � � �ط � � اور �ٹ � ڈا�،

 اس � �رے   � د� � �  ا� دو�ے � �   �و  �د و� � � �

  د�ں � ا� ڈال دى، � � اس � ��� � �� �� ��)   

 ��  :���  

 [ ¡�  ~  }  |  {  z  y  x  w   vZ )٣٥(  

  )(ا� �ں � �ح � � �� �ں � ا�ف اور �� � ز�� � � 

م ا� �ح � �� � اور �� و  � �ؤں �آن � � � ��� ا�د و ا�

  ۔ا�� � � �
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[ +*   )(  '  &  %  $Z)٣٦(  

 ��
�
�
�
� �و ور� �دل ��ؤ � اور �رى �ا  (آ� � ا�

  و)۔�ا� �� � اور �

  :� ر�� ار�د۔�زوال � � اور ا�ط � ��� �ے 

[    =  <  ;  :  9  8  7  6  5   4 3

 D   C   B  A@  ?  >Z )٣٧(  

 � �� � �ا ا� � د�ں � ان � � ڈا� � �چ � � � د� � ا�(

  )۔� دى ڈال ا� و � � ان � ا�

[   j   i  h  g  f  ed  c  b a  `

 kZ )٣٨(  

 �اوت � � � � � وہ �دو د� � ا� � � � � اس � �ى(

  )۔� دو� � دار ر� وہ � �� � ��� ا� �� وہ �

   :� دى � �ں �� � �رت � و�ت � ��ں � �م اور ا�

َياِن َيُشدُّ بـَْعُضُه بـَْعًضا    )٣٩(َوَشبََّك بـَْيَن َأَصابِِعهِ  الُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُـنـْ

 � ا� � � � �ح � �رت ا� � � �� دو�ے �� ا�(

 � در�ن � ا�ں ا� � ملسو هيلع هللا ىلص آپ اور � �� �ط � � دو�ے

 )۔ دى

     � � �� ا� � � �� وہ � � � دى � � � �د � � ��ے ��

 �ف ا�م ۔� � � �دارا�وى ا�م �  � � �روں ا� ��رى اور �م �ح ا�۔ر�

 ۔� د� � � �ار� ز�� � � � � ��ں وہ � �� � � �� � ر� � � ��

 �گ � � �وں � ا�: ��� � ملسو هيلع هللا ىلص �� ��  � �ن ��ب � � ��  

 و� � �زل و �ا�) �( �ں � ا� روز � �� � ‘� � � �ں � � � �ں � ا�

 �! ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل � ا� اے: � � �ام ��۔� �� ر� � ان � �اء و ا�ء �
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 وہ: ”��� � ملسو هيلع هللا ىلص آپ۔ �� � � ان � � �� � �ں �گ) � �دت( �ن وہ ��

 � �ر �ے � ان۔ � �ں �� � � دو�ے ا� � � � � � �� �� � � �گ

 �ں �ر� زدہ �ف �گ �۔ � �ں ا�وز �ہ � �وں � �ر �گ وہ اور � �ں) �ر(

 ��� اور � �� ا� � �، �ں ر� � ��ن و � �گ �۔ �� � �ف �� ا� � �،

!  "  #  $  %  &  '  ]  :��� �وت �� آ� � � ملسو هيلع هللا ىلص آپ “۔�� �

*  )  (Z )۔ )� �ں � وہ � اور �� � �ف �� � ا� او�ء � �! ر� آ�ہ( )٤٠  

 :دارى ذ� ا�س

 � اس ،� � ا�ا�ت � � ا�م � � �� �� اور ر� �ار ا� ��، �ا �ر ا��  

 �� ��ہ وہ � ا�� �ا � � �ا� ���۔� دار ذ� � � ��ں ا� �د � ا�س ا� � �د ا� �

  : � �� �رى ار�د � �ك �آن۔� �� � رب � اس �� ا�ادى � اس � � ��

 [  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  ÃZ )٤١(  

 �   � دو�ے� �� ��   � � اور  ا�  �� � �� � وہ �  �  (اور �

   )۔ا�� �

  :��� ار�د � �م ا�

[   µ´  ³  ²  ±  °  ̄Z )٤٢(  

  )۔ �� � � � � � � اور �� � اس � وہ � � � ا�(

 �� � دو�وں � �� ادا �ض ا� �� �� ا�س � دار�ں ذ� ا� � ا�ن �

  :� ار�د � � �آن �� �� �

[  F  E  D  C  B  A   @?  >Z )٣٤( 

 �را � ا� ،ر� �اہ � � � ،� ر� � � راہ �� � � �و �  ا�(

  )۔� �ن ��

  :��� ار�د � ملسو هيلع هللا ىلص �� �

   )٤٤( ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتهِ 



 42 )��ن � �� �(�آ� ا��ں � رو� � ��� ا�م 

 �� � �رے � ر� ا� � ا� � اور � �ن ا� � � � �(

  )۔ � ��

� ۔ � �� را� ز����  � ا� ا�ما�  �� � �� � � �ت اس � ا�ن� 

 �ں � ا�ن � � � � آ�ت د� � ��� � ملسو هيلع هللا ىلص آپ۔� د� � ا�ن دار ذ� � اس ا�س

  ۔� �� � آ�ت و� ،� ��

 �ت � آپ، �� � � �� ا�� �ت� � �  � � ا�م  

�  � � � � � ا�م�ا� ِ �رو� � � ۔ � �د � � ��� : َفَمَكَث ُعَمُر

 � �ں دو �س � �ؓ �ت � �ل (�رے )٤٥( َسَنًة َال يَْأتِيِه اثـَْناِن َأْو َال يـَْقِضى بـَْيَن اثـْنَـْينِ 

 ۔آ�) � � � �� �� � � دو اور � � د�ىٰ  �

 � �ح �ر � اران�� و �ل � �� � ��� � � �ت �ر ا�  

 ١ :� �ورى �� � ��ت  د� �م �� �� � �ت)  � ا�� � � �ا� �) ٢ ؛

 ۔ )٤٦( � � ا�اف � �وت) ٤  اور � � � � ا�ال و ا�ط � �چ) ٣ ؛�ى

 ��� � � � اس �ض �ا � ��� � � �ت � � ��� �ؤس ا�م  

 � � �ض ا� � � �ا �۔ �وں �� � ا�ف و �ل � ان �ف � � �ر �م �� �

 )٤٧(�؟ � � �ر� � �ا� و ا�ل �رے �م �رے � "ام ال هاعمل مبا امرت" د�ں �

 :� �ور� �م

 ��ہ ا�اد اور �ں � �� � �و� � � ،� �� �� � ��ے ا� � �آن  

�آن �  وہ ،� د� �ار � � �دى � � � � ا�م � � ا�م ���۔ �� � �وز � ان

  :�ا�ظ � �ں 

 [  I  H  G   F  E  D   C  BZ )٤٩( 

  ) ۔� � �ں �� � � � ا� � �ر�ں اور �دوں �� � � ا�(

   :��  � � � � �� � �� ���ح  اس



 43 )��ن � �� �(�آ� ا��ں � رو� � ��� ا�م 

[  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7

 F  E          D  C  B  A@Z )٥٠(  

(ا� � �� اور وہ � � د�ں � �رى � اور وہ �گ � �� � � ا�ا� 

اڑا� وا� �، �ز � آ� � � آپ � ان � � � د� � � � وہ � دن � 

  )۔آپ � �� اس � رہ � �

  :��رى ��  ار�د۔� � � ��� ��ت  � � �آن

 [   -   ,+  *  ) (  '  &%  $  #  "  !

32   1  0  /  .Z )٥١(  

 � � � اور۔� �ہ �ن � � �،� � �ن �ت! وا� ا�ن اے(

  )۔�ے � � � � ،� � � � اور �و

  :��� � ملسو هيلع هللا ىلص� �� 

إنَُّه ُيْستَـْعَمُل َعَلْيُكْم أَُمَراُء فـََتعرُِفوَن وتـُْنِكُروَن، َفَمْن َكرَِه فـََقْد بَِرَئ، 

   َال َوَمْن أْنَكَر فـََقْد َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوتَابََع قَالوا: يَا َرُسول اِهللا، أَ 

   )٥٢( الصَّالةَ ُكُم يْ ، َما َأقَاُموا فِ ؟ قَاَل: َال مْ هُ نـَُقاتِلُ 

 �۔ � � اور � �و � �� � ان � � �� � �ر �گ ا� � �(

 �� را� � � � � �� وہ � � � � � �� �ى � � �ا� � �

 � � !ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل � ا� اے:�� �ام ��۔ � �وى � ان � اس

  )۔� �� �� �ز وہ � � � و��� � ملسو هيلع هللا ىلص آپ ��؟ � ان

 � �� ادا ا�� اور �� � ���، �ز �، � ��ں � � � � دارى ذ� � �  

 � � دا� � �� اور �ٹ �،�ے � � �ا�ں ا� د� اور �� �ٹ، اور دے �

  ۔ و�ہ د�� اور �وٹ �  ��ت � �و� ��و �زى، ا�ء اور � � �ل �پ �
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  :� ار�د � و�� �رك ا�

 [  §  ¦o    ¯  ®  ¬    «  ª  ©o           ²  ±

  µ  ´  ³Z )٥٣(  

   �پ � ��ں �۔ � �ا� � � وا�ں �� � � �ل اور �پ(

  )۔د� � وزن اور �د��پ �پ � ان � اور � �را � � �

  :� ��� ملسو هيلع هللا ىلص �� ر�ل  

  )٥٤( ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتهِ 

  )۔ � �� �� � � ر�� ا� وہ اور � �ان ا� � � � �(

 :�� � وار� ��

 و �� �وات،اور ا� �ح  ،� �ورى � �� � وار� �� �� ا�م ���

  :� ر�� ار�د�۔  د� �� � دو� اور ا�ن

[  ¶ µ  ´  ³²  ±  ° ¯  ®  ¬

¸Z )٥٥(  

  )۔�و �اد� �پ � ��ں دو ا� � ،� �� �� �ن �رے ر�، �د(

  :��� � ملسو هيلع هللا ىلص آپ  

يـََرى اْخِتَالفًا َكِثيًرا، َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت األُُموِر فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم 

َعَلْيِه ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُخَلَفاِء  فَِإنـََّها َضَالَلٌة َفَمْن َأْدَرَك َذِلَك ِمْنُكْم فـَ

َها بِالنـََّواِجذِ      )٥٦( الرَّاِشِديَن الَمْهِديِّيَن، َعضُّوا َعَليـْ

! دار �۔ � د� ا��ت � � وہ،ر� ز�ہ � �ے � � � � �(

 ا� ،�� ز�� � �� � � � ا� � � �� ا�د ��ت � � � د�

 اور �ے �زم � �� � را�� �� �� �ا� اور � �ى � ��

 )۔ر� �ط � داڑ�ں ا�
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 :� ا��

 � و� ا�� �دى ا� � ا��  � � �ا� � ا�ن �ظ � و�ے ��،

  :� �� �رى ار�د۔�

 [ R  Q  P   O  NZ )٥٧(  

  )۔ � وا� ر� �س � �وں ا� اور ا��ں ا� � اور(

 � و�ہ ا� � � ��� � ملسو هيلع هللا ىلص ا� ر�ل � � روا� � �رى � ا� �ت

 � �م �ا � � � ر� �ن اور،� �ے � و�ہ � اس �،�� �ن ا� دن � �� � �

 ۔�� � و�ہ �ى � �ے � و�ہ وہ ا�،� �دار

  : � ر�� ار�د  

[]  \  [  ZZ )٥٨(  

  )۔�و �را � و�وں ا�! وا� ا�ن اے(

[ 9  8    7  6  5  4  3Z )٥٩(  

 � ��� �ط اور � �� �را � � ا� �� � ا� � �گ وہ دا�(

  )۔ڈا� � �ڑ �

  :��� � ملسو هيلع هللا ىلص �� �  

ُهنَّ   َأْربٌَع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمنـْ

َحتَّى َيَدَعَها: ِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن، َوِإَذا َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن النـَِّفاِق 

   )٦٠(َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ 

 ا� � � ان � � اور � �� �� وہ ،� � � � �ر�(

 ا�� � ۔دے �ڑ ا� وہ � � ،� � ا� � �ق � اس ،� �

 و�ہ � اور۔�� �ٹ �،�� � اور۔�ے �� ،�� ر�ا�

 )۔�ے �چ �� � ،�ے � اور �ے �� و�ہ � ،�ے
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 :�ا� � ��ن

 ا��۔ � ر� � � روح � � � اور ار�ء � ��ہ � � �ا� � ��ن  

 ��� � � � اس � ،�� �د� �ذ � � اس � ��ے ا� � � � �� � �اؤں ��

  ۔� ��� � ا�م

[   7  6 5  4  3  2   1  0  /

 <    ;  :  98Z )٦١(  

 ا�ں � � اس � �� � �و، د� �ٹ �� � �رت اور �د وا� �� �رى(

  )۔� وا� � و �ت �� ا� اور � �ف � ا� �اب �، �

  :� ار�د۔� ا� �ز� ا� ��ن � � � و � � ��ہ  

[   Ê   É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿

ËZ )٦٢(  

  )۔� �� و� �� �وز � �وں ان � �و � �وز � ان � �� � ا� �(

  ۔� ��� �ز� ا�م ��� � � � اس � �� �د� �� � ���ے �ود ان ا�

[ \    f  e  d  c    b  a`  _  ^  ]

 hgZ )٦٣(  

 � �� � �م آزاد � �� � آزاد � � � �ض �ص � � � �(

  )۔ �رت � �� � �رت اور �م

[^] _ ` a b c e  dZ)٦٤(  

  )۔�و �� � �د � ز� اور دو � � �� � ان � ��ں اور(

  :��� � ملسو هيلع هللا ىلص �� �

   )٦٥(اِهللا َال طَاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفي َمْعِصَيِة 

  )۔�� � � ا�� � �ق � ���� � ��(
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 �ل � ان ،� �� � ا� �� ا�ر � � � ا�م ��� �� �� � اس  

 ا�م، � �� ا�م ازا�، � �و�ں � �ت �دار و � ��، � �� و ��ا�� ا��،

 رو�ں � �رے � ��ہ ا�م اور �� � ��ا�ں ا�� �، � �� � � � ��ان

 ۔� �� ا�م � �� و � �

 :روادارى

 � د� �وغ � روادارى � ا�م،� روادارى �� ��ں ا� � ��ہ ا��  

  وہ � � �ز� � � اس۔ �� دا� � ا�م دا�ہ � � وہ � � � و� ا�ل �دى ا� �

  :� ا� ار�د۔ �� ا�ن �  ؑا�ء �� � اور �وى � �� �� آ�ت �م ‘ا�

[3   2 1 0 / . - ,Z)٦٦(  

   )۔�� ا�ن � �ں اور ��ں اور � ��ں اور دن � آ�ت اور ا� �(

  :� آ� � دو�ى

 [       *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  1   0  /  .  -  ,  +

   <  ;  :    9  8  7  6  5  4  3  2

 =Z )٦٧(  

 اور  ؑا�ا� � � اس اور � ا�را � � � � اس اور �� ا�ن � ا� � � �(

 اور �ؑ اور  ؑ�� � اور � ا�را � او�د � اس اور �ؑب  اور ا�ؑق  اور  ؑ ا��

 � اور �� � �ق � � � � ان �۔ � د� �ف � رب � ان � �ں

 )۔� ���دار � اس

  ��ں � � �رى آب � ا�ل زر� اس    �� � ��ت �� اور ���

 ۔د� �ت � روادارى
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 �م � �رت

 ز�� � ذ�اور  � �وم � �ق ا�� �رت � ��ے � � د� � � ا�م  

  :� � �ؤ� ڈا� �رخ � � ا�۔ � ر� �ار

 ا�� � �� �ا � �� �� � � � � �رت � � اس � ا�ر�

 � �ض � � �ا� � � �� � � �رت � و� �۔ � ڈا� �ر ،��

 � �ر� � �و� � اس � � � � � � دو�ے) � �رت( ا�

 )٦٨(۔�

 � �م � �ت � �رت � � �� � � � �� وا� ��  ���ر� �� �   

  ۔ �  �ت � �رت � ا�م۔ �ف د�

  :� ا� ار�د

[ p  o  n   ml  k   j  i  hZ )٦٩(  

   � د�ر �� � �� � �ح � اور � �ق � � �ر�ں(

 )۔� �� � � ان � �دوں اور � �ا� � � ان ��

  :� ا� ار�د۔ � د� �ار �وى ا�ن � � �رت اور �د � ا�م  

 [  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  21    0  /  .  -Z )٧٠(   

 � اس � اس اور � �ا � �ن ا� � � � �۔ ڈرو � رب ا�! �� اے(

 � د� �اد �ى ا� � �ر�ں اور �دوں � � � دو�ں �۔ �د� �ا �ڑا

 )۔� �دى

���: 

 � ر� ��� ا�ر ا� ��ہ ا��    �� � � �� � � � ا�م۔

�  � �� � � � �د�ں۔ � �م ��  �اوہ  � ا�ن � �وؤں۔ ر� � �د � ��ہ
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���ت � ان � � �آن۔� � � �د�ں �ف �تاور  � �م �� �ب � �ا و� ���
�
� � 

  :� � � ا�ظ ان ذ�

[ '  &  %  $Z )٧١(  

  ) � �ب � اس اور � � �ا �(

وہ  � ،� ا�� ربا�  � � ا�ناور ، ر� �د � ��ے ���  ا�مد�   

  :� ���� �  ملسو هيلع هللا ىلصآپ ۔ ���ر  � ��ں �م ��،  � ��ں �ف

[ d  c         b  a  `Z )٧٢(  

 )۔ � � � � ر� � � د� �م � � �(

 �ا� � ��ں �م � د� � ،� �� �ف  ��ں �ف ملسو هيلع هللا ىلص �� ر�ل�   

 ۔ � � � �ث � �

  :��ن اور ا�م ���

 ��، �دى، د� � ان۔ � �� � �� �ں �� آج � داد��ن �ا �   

 �و د�، � �، ا�� � �ب ��، �� �� ا�ر ��ا� �وز�رى، ا�س، �د، ر�ت،

 ا�م ���۔ � �� � � � اور ��� � �روں ا�� ��، � �اں آزادى � � ا�د،

 ۔� �ورى � � � � �� ان � �

 �� �� � � � ��ہ ا�مِ  و �م � ��ں وا� �� �� � ��ن �� و�  

 � �ا� � اور ا�� ��، �م �� � � و �ل ا�ار� �� ،� �� � � ا� �د

 ۔ � �� د� � ا�از
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 ۔� � � ��ہ �� ا� ��ہ
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  ۔�� �م � ا�ء � �روں آور ا�ن � د� �رى � ے �� �� � ��ے ��ہ �
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 اتیمہ و اجزئہ اک ت وصترا ےک اامتجیع دعل

 )ںیم انترظ ےک ذمابہ اعیمل اور دحثی و رقٓان(

Significance and analysis of the  

concepts of Collective Jusitce  
(in the light of Quran-o-Sunnah & world reliogions) 

ردیش ٓاہیس ڈارٹک                                                                                                       


 

ABSTRACT 

Human beings have been created in proportion and perfection 

by the Creator, as He is Just and Fair and likes justice and fairness in 

making and implementing laws. Justice is the key on every level from 

individual to State and interstate for peaceful and smooth functioning. 

Justice holds universal acceptance from the laws of nature to the 

creation of beings, while injustice leads to chaos. It causes the decline 

and disgrace among civilized societies. 

The chaos and terrorism in contemporary world is all because 

of injustices by individuals and by the States. The teachings of the 

messangers of Allah were to create the justice and equality at every 

level in the society. Deviation from the teachings of Allah and His 

messangers with respect to justice is a way towards destruction. Any 

nation that forgoes justice becomes victim of injustice itself and the 

consequences are ultimate anarchy and chaos. 

Islam as a universal religion demands the justice in every 

sphere of life. Islam and its teachings are for peace and prosperity. It 

promulgates and promotes human dignity and the value of Justice, 

equality and peace. Today the Ummah is in desperate need of adopting 

and practicing justice and fairness as the Creator has shown in His 

Word and Work. 

Keywords: Collective justice, Quran-o-Sunnah, World Religions, 

human dignity, value of Justice.   

                                                            

 ٓاابد االسم ،لمن ،االسہیم ولعم ہبعش ، رپورسیف اٹنٹسس 
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 اور ےہ اعدل اہلل ہک ےئل اس ، ایک قیلخت اسھت ےک دعتلی اور انتمبس ، رتہبنی وک ااسنن ےن اہلل

ےہ رکات دنسپ وک دعل

(۱)

 و وتمازن۔ ےہ اشلم یھب ںیم استخ ااسنین اور ےہ یھب رطفت ااسنین دعل۔ 

 وک اینبدوں دمتین و رظناییت یک وقم یھب یسک زین ےئل ےک  رےنھک ربرقار وک اامن و انم اور زگارےن زدنیگ دتعمل

 اک تقیقح ٓاافیق وک دعل۔ےہ انزگری ااہتنیئ ایقم اک دعل رپ وحطسں اعمرشیت اور وکحیتم ےئل ےک رےنھک مکحتسم

 دعل۔اتکس رہ ںیہن ریغب ےک اس ،ملسم ریغ ای اعمرشہ ملسم وخاہ وہ اعمرشہ یھب وکیئ اک داین۔ ےہ احلص درہج

 ۔ ےہ یئگ یک ںیم ذمابہ امتم شیب و مک نیقلت یک

 ۔ےہ ںیہن نکمم انچب ےس ااشتنر اور دباینم ،ینیچ ےب،دیچیپویگں یک امسج ریغب ےک اامتجیع دعل

 ےس زیتی اور ارطضاب و اجیہن واےل ٓاےن رک وعد ںیم زماج ےک ولوگں ،وھپٹ ٹ وٹ اسری یک اعمرشے

 دنسپی ااہتن وایل رکےن ہتخپ وک راجحانت ےک رگدی دتشہ اشفلخر ،دایلخ تیفیک یک ربداتش دعم وہیئ ڑبیتھ

۔ ےہ ہجیتن یہ اک دقفان ےک اامتجیع دعل بس ہی ہک ےہ وہات ولعمم وت ،اگلںیئ وھکج اک وعالم رفام اکر ےھچیپ ےک

 یت اعمرش وہ ،اچےہ وہ ایقم اک ااصنف  و دعل ںیم اعمرشے ہک اھت یھب ہی دصقم اینبدی اکی  اک تثعب یک اایبنء

 ۔ذمیبہ اور ایسیس ای وہ دعل ،اقونین اعمیش ای وہ دعل

 داین ےک رک اقمئ دعل اظنم اسھت اسھت ےک افنذ ےک ایہل ااکحمیھب  دصقم اک تثعب یک ملسو هيلع هللا ىلصیبن رکمی 

 اقلعتت ابیمہ رماد ےس دعل۔ اھت انکنیھپ ااھکڑ ےس ڑج وک اظنم اظاملہن و اجرباہنےئگ  ےئک راجئ ےک ااسنونں ںیم

 رکےن ہلصیف اسھت ےک ااصنف و دعل  اور وگایہ یچس ںیم المت اعم دعایتل ، دایدتناری  ںیم دنی نیل اور

 ملظ۔ ےہ دض یک ملظ دعل۔  ےہ انچب ےس رفتطی و ارفاط اانپرک وک ادتعال ںیم اعمالمت اامتجیع اور ،ارفنادی

  :ےہ اعتٰیل ابری اراشد۔ ےہ اتنب ابثع اک ابتیہ ےئل ےک اعمرشے

ھ ھ ے ےۓ ۓ   ہ ہ ھ ھچ

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  

 (۲) چۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې

)اے اامین واول! اہلل یک اخرط اقمئ رےنہ واےل اور ااصنف ےک اسھت وگایہ دےنی واےل ونب ۔ 

اور یسک وقم یک دینمش ںیہمت اس ابت رپ لعتشم ہن رکدے ہک مت دعل وک وھچڑ دو ۔ دعل ایک 
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رکو، یہی ابت وقتٰی ےک رقبی رت ےہ اور اہلل ےس ڈرےت روہ ۔ وج ھچک مت رکےت وہ انیقی اہلل 

 اس ےس ابربخ ےہ(

 راامنہیئ لمکم ںیم امیلعتت یک ملسو هيلع هللا ىلص رکمی یبن و رقٓان ےئل ےک دعل ایقم ںیم ےبعش رہ ےک زدنیگ

  :ںیہ رفامےت اعتیل اہلل ۔ےہ یئگ دی رک رفامہ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  چ

پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 (۳) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ 

)البہبش مہ ےن روسولں وک واحض داللئ دے رک اجیھب اور ان ےک اسھت اتکب اور زیمان انزل 

ڑبا زور ےہ اور ولوگں یک اتہک ولگ ااصنف رپ اقمئ رںیہ ۔ اور ولاہ )یھب( انزل ایک سج ںیم 

ےک ےئل اور یھب افدئے ںیہ اور اس ےئل یھب ہک اہلل وک ولعمم وہاجےئ ہک اےس دےھکی ریغب 

 وکن اس یک اور اس ےک روسل یک دمد رکات ےہ اور اہلل ڑبا اطوتقر ےہ اور زربدتس ےہ(۔

  :ںیہ رفامےت ومدودی االٰیلع اوب دیس

 ہک دے اتب ہی رک وتل  وتل رطح یک رتازو کیھٹ کیھٹ وج ابلط و قح ایعمر وہ ینعی  ‘زیمان’ ’’

 ابت یک ااصنف درایمن ےک ااہتنٔوں فلتخم یک رفتطی و ارفاط ںیم اعمالمت اور ،االخق ااکفر

 ہک ےہ رکات ااشرہ رطف یک ارم اس وخد رفامان ہی دعب ًاعم دعب وفرا   ےک نشم ےک ؟اایبنء ےہ ایک

 اےنپ ےن اعتیل اہلل ہک ےہ ہی دماع اک الکم اور ےہ اطتق یگنج و ایسیس رماد ےس ولےہ اہیں

 ابت ہی ،ہکلب اھت رفامای ںیہن وعبمث ےئل ےک رکدےنی شیپ امیکس ضحم یک دعل ایقم وک روسولں

 وقت وہ اور اجےئ یک وکشش یک رکےن انذف ًالمع وک اس ہک یھت اشلم ںیم نشم ےک ان یھب

 زسا وک واولں رکےن ربمہ درمہ ،اےس ےکس وہ اقمئ دعل اولاعق یف ےس سج اجےئ یک رفامہ

۔‘‘ ےکس اج اڑوت زور اک واولں رکےن زماتمح یک اس اور ےکس اج دی

(۴)

 

  رعتفی االطصیح و وغلی یک دعل

 وصحں اےسی دو وک زیچ یسک ینعی، ںیہ ےک ااصنف اور رباربی ٰینعم ےک دعل ےس اابتعر ےک تغل

 اور لحم اےنپ کیھٹ اک ےش یسک ًاتقیقح نکیل۔ےہ الہکات دعل ،وہ ہن یشیب یمک ںیم اکی یسک ہک دانی رک میسقت ںیم

 و وتازن اک وقحق ہکلب۔وہیت ںیہن دعل رباربی وہیئ وتیل انیپ ہگج رہ۔ےہ دعل انم اک وہےن ادنر ےک دحود
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 اک اس وک دار قح رہ ٰینعم ےک دعل اور ےہ دض یک وجر و دعل،ملظ۔ےہ الہکات دعل رکان ادا اسھت ےک انتبس

 ریغب ےک رفتطی و ارفاط ںیم اعمےلم یسک ینعی۔ےہ دالان ےک یشیب یمک یسک ریغب قح

(۵)

 ۔

 :ںیہ ےتھکل ارفیقی  وظنمر انب۔ ںیہ االنصاف، القسط  اافلظ رتمادف ےک دعل ہملک

الَِّذي  ُسْبَحانَُه هو اللِ  اءِ مَ َأسْ  ِمنْ  الَعْدلُ  أَنه ُمْستقيم، َوُهَو ِضدُّ الَجْور.
(۶) والَعْدُل: الُحْكم بِاْلَحق   ََل َيِميُل ِبِه اْلَهَوى

 

 ،ےہ ےس ںیم ں انوم ےک اہلل ظفل دعل ۔ےہ دض یک وجر ہی اور ےہ "دیساھ" اعمین اک دعل)

 (۔  ںیہ ےتہک وک رکےن ہلصیف اسھت ےک قح دعل ۔وہات ںیہن املئ رطف یک وخااشہت وہ ینعی

 : ہک ںیہ ےتھکل رجاجین اامم
َراِط َواْلت َّْفرِْيطِ َعْدلُ لْ اَ  ف ْ (۷)  : اأَلْمُر ُمت ََوس ٌط بَ ْيَن اْْلِ

 

  (ںیہ ےتہک وک اکم وتمطس درایمن ےک رفتطی و ارفاط دعل)

 :ںیہ ےتھکل  رازی اوبرکب
ٹ  ٹ  ژ تعالی قد انتظم العدل فی العمل والقول قال الل"

 (۸) ژڤ

  اعتٰیلاہلل  ہک اسیج رکو مظنم اسھت ےک دعل  وک وقل اور لمع اےنپ ہک قیقحت)

 ۔(رکو اسھت ےک دعل وت رکو ابت یھب بج ہک ےہ رفامات

ا اور دصااقۃ ںیم ربعاین پ

ش

  ںیم ارگنزیی۔ ےہ اجات وبال  Tzedakah ای Tzedek اور ط م

Justice ےہ ‘ااصنف’ظفل ینعم مہ اک اس ںیم تغل  اردو 

 :وقبل ےک دنوی امیلسن دیس
 ذرہ ںیم یسک ےس ںیم دو ان ہک اجےئ دای ابٹن رطح اس ںیم وصحں ربارب دو وک وبھج یسک’’

 ںیہ وہےت دیپا ٰینعم وہ ےس ایس اور ںیہ ےتہک ‘‘دعل’’ںیم رعیب وک اس وت وہ ہن یشیب ای یمک یھب

۔‘‘رکںی اکم وج ای ںیہک مہ ابت وج ینعی۔ںیہ وبےتل ںیم زابن اینپ وک ظفل اس مہ ںیم نج

(۹)

 

 ہک ہی اکی۔ےہ رقبی ےس وتیثیحں لقتسم دو وصتر اک دعل ہک ںیہ ےتھکل اصبح ومدودی

 رطےقی الگ ےب قح اک اس وک اکی رہ ہک ہی دورسے وہ اقمئ انتبس و وتازن ںیم وقحق درایمں ےک ولوگں
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 فصن فصن میسقت ںیم ٓادویمں دو ہک ےہ اجات دای رک ےس ااصنف وہفمم اک اس ںیم زابن اردو۔اجےئ دای ےس

 اک زیچ سج دعل الص در۔ںیہ اجےت ےیل ےل رماد وقحق اسموایہن ٰینعم ےک دعل ےس اس ،وہ رپ اینبد یک

 ںیم اعمرشے کش ےب دعل وت ےس وتیثیحں ضعب۔رباربی ہک ہنےہ،  انتبس و وتازن وہ ےہ رکات اقتاض

 دعل الخف ابلکل اسموات ےس وتیثیحں دورسی ضعب رگمںیم،  رہشتی وقحق ًالثم ،ےہ اچاتہ رباربی

 دےنی ااجنم دخامت یک درہج اٰیلع اور اسموات االخیق اور اعمرشیت درایمن ےک اوالد اور وادلنی ًالثم۔ےہ

اسموات یک اعمووضں درایمن ےک واولں رکےن ادا دخامت یک درےج رتمک اور واولں

(۱۱)

 ۔

 ٰینعم اک دعل احالہکن۔ ںیہ رکےت اراکتب اک یطلغ رک ےل وہفمم اعم اک اسمواتو  دعل ولگ ضعب

 ےک لحم یسک زیچ وج ٰینعم اک دعل ہکلب،ےہ رفاتس و لقع از دیعب اور احمل اور لکشم انیل اسموات رپ رطح رہ

 دانی وقحق ےک وعرت وک وعرت اور وقحق ےک رمد وک رمد۔ےہ رکان اامعتسل ںیم لحم اےنپ وک اس۔وہ اقلب

اتکس وہ ںیہن دعل انم اک رباربی ےس رطح رہ ںیم دوونں ان۔ ےہ دعل

(۱۱)

 ۔

ہ  ہ ھ ھ ھ  ھ   ے  ےۓۓ  چ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

  (۱۲)  چٴۇۋ  
 وگایہ یک ااصنف اور واےل رےنہ اقمئ رپ رایتس اخرط یک وہ،اہلل الےئ اامین وج! ولوگ اے)

 رھپ ےس ااصنف ہک ، دے رک ہن لعتشم اانت وک مت دینمش یک رگوہ یسک۔ونب واےل دےنی

 ۔(ےہ راتھک انمتبس زایدہ ےس رتیس دخا ہی رکو دعل۔اجٔو

 اور رطف یک اہلل وقحق ںیم قوامنی هلل ہک ےہ اھکل ںیم نمض ےک ریسفت یک تیٓا اس ےن ادنہل خیش

 و ارفاط دبون اسھت ےک یسک ےہ بلطم اک دعل۔ےہ ااشرہ رطف یک اابعلد وقحق ںیم بالقسط داءهش

 قیمع ہک اچےیہ وہین ربارب اور حیحص ایسی رتازو یک ااصنف و دعل ےہ قحتسم وایعقوہ  اک سج رکان اعمہلم رفتطی

 وہات ولعمم۔ےکس ہن اکھج وک یسک ےس ںیم ڑلپوں دوونں ےک اس دعاوت دشدی ےس دشدی اور تبحم قیمع ےس

 تبحم ذجابت ںیم اعمےلم ےک قح اور رکان ااصنف اسکیں اسھت ےک دنمش دوتس ینعی ‘‘طسق و دعل’’ ہک ےہ

 ےس ںیم اابسب رتنی رقبی اور رتنی رثومٔ ےک وقتیٰ  وصحل تلیضف وہان،ہی ہن ولغمب ًاعطق ےس دعاوت و

ےہ

(۱۳)

 ۔
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 : اترخی یک دعل

 رونم تیحیسم۔ےہ ٓاات رظن دقفان اک دعل اامتجیعںیمہ  ںیم اعمرشوں فلتخم ےک داین

 اجن ےب رک وہ اکشر اک ومجد وہیدتی وتق اس ،ڑچیھ رپوان اسہی زری ےک(Imperialism) اریپمزلیم

ارئ رونم۔ یھت یکچ وہ دبتلی ںیم اظمرہ روح ےب وھکےلھک اور رومسں پ
م
 وقانین وہشمر وہ ےک اس اپس ےک ای

 اامتجیع وہا انبای وخد اور دقرںی امسیج وصخمص اینپ امسج رونم۔ںیہ عبنم اک وقانین ےک ویرپ یھب اب وج ےھت

 و زتہیک رواحین رک وہ وسکی ہکلب دےی ںیہن وقانین ےئن ای اظنم این وکیئ وک امسج رونم ےن تیحیسم۔اھت راتھک اظنم

 رکف رپ ااسنن ےس سج اھکسای ان اپ اقوب رپ سفن وخااشہت ےن تیحیسم۔ےہ اھجمس رضوری دانی زور رپ ریہطت

 رقار انمتںیئ دقمس یک ایخل اعمل زنمل الص یک ان اور یئگ وہ اغبل رپ رضورایت داینوی ٓارخت

 ےک اقونن وکیسرل ےنپا وہ ہک۔ دای رک وحاےل ےک وتق وکحتم وک زدنیگ اامتجیع ےن اس اخرط یک اس۔اپںیئ

 اھت؟ اتکس وہ رسیم رطح سک ااصنف و دعل ںیم رایتس یک رطح اس۔الےئ ںیم لمع میظنت یک اس ذرےعی

 دیپا داین و دنی رفتقی اہں ےک ان ےس اہیں راھکاور اگل وک داین و دنی ےن ویرپ الہ وچہکن

 رچچ ارگ ہک ےہ تقیقح اکی یھب ہی  نکیل۔راہ شک انکرہ ےس ریمعت و میظنت یک زدنیگ یلمع ہشیمہ ویرپ ۔وہیئ

 ظفحت اک افمدات امدی اےنپ وہ ہک اھت ہن نکمم ےئل ےک ارفاد ذمیبہ  وت راتہ شک انکرہ ےس زدنیگ ایسیس و اعمرشیت

 وقت اکی اقملبّدم ےک ءارما  رچچ ہک اھت رضوری ےئل ےک اس  ںیکس رھک اقمئ وک روسخ و ارث اےنپ ،رکںیکس

 ےبلغ ےک ابداشوہں یھب رطح یسک وج ہک اھت احلص ہبلغ دقر اس وک رچچ وت ںیم ادوار ضعب،ارھبے رک نب

 اک رچچ ےن وعام وہااور ٓااغز اک شکمشک امنیب ےک ااظتنہیم رچچ اور رایتس ںیم ےجیتن ےک اس۔اھت ہن مک ےس

 داینوی ڑگھجا ا اسر اور ےھت افمدات اےنپ ےک دوونں وت وہیئ حلص ںیم اطوتقں دوونں ان بج ۔دای اسھت

 ںیہی ٓااغز اک شکمشک درایمن ےک رظن و رکف اور رچچ اور اسسنئ اور ذمبہ ںیم زدنیگ یک ویرپ۔ اھت اک ادتقار

 ۔وہا ےس

 اسزاگر ےیل ےک وشنوامن ادتبایئ یک دنی ہی ۔وہیئ ںیم اعمرشہ دبوی ابقیلئ اکی وشنوامن یک االسم

 اچاتہ رکان اقمئ ہی وج ،الم ومعق اک رکےنایتر  اعمرشہااسی  ےک ٹراکو یقیقح یسک الِب اےس ویکہکن۔ےھت احالت رتنی

 یک اایتخر دتاریب فلتخم ےئل ےک اقبء اور وشنامن یک اس اور اسزی اقونن ےیل ےک میظنت یک اعمرشہ اس۔اھت

 ۔ںیئگ
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 ںیمہ رتبیغ یک اس۔ےہ ااثہث اک اس زدنیگ اامتجیع ہکلب داتی ںیہن زور رپ ابعدت رصف االسم

 واےل رےنہ رقبی ےک عبنم الص ےک االسم۔ یک ےن ملسو هيلع هللا ىلصروسل اہلل  دمحم اتدیک یک اساور  دی ےن رقٓان

ام اتنیعباور   رکام احصہب صلخم

ظ

 ۔ اھجمس یہی یھب ےن ع
    :ںیہ رفامےت ااعلنیمل رب اہلل ںیم رقٓان

 ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ چ

 (۱۵)چڀ  ڀ  ڀ

اے اامین واول!ہعمج ےک دن بج امنز ےک ےیل اذان دی اجےئ وت ذرک ایہٰل یک رطف )

 ۔(دوڑ رک ٓأو

  یک زدنیگ اور لمع و یعس وہ ،ےہ اتچب وتق وج دعب ےک ادایگیئ یک رفاضئ درگی اور امنز

 رفامےت ااعلنیمل رب اہلل۔ ےہ رکات وپرا اقتےض ےک زدنیگ یلمع ااسنن ںیم ایس۔ ےہ افرغ ےیل ےک دجودہج

  :ںیہ

   ( ۱۶)  چڃ  ڃ      ڃ  oڄ  ڄ  ڄ    چ

 (۔اور رات وک رپدہ وپش انبای۔ اور دن وک اعمش اک وتق انبای)

 اتعب ےک ایہٰل ااکحم ہحمل رہ اک زدنیگ وپری ہکلب ںیہن انم اک الےن اجب رمامس ضحم ابعدات ںیم االسم

ںیہ وہےت امشر ںیم ابعدت دختم اامتجیع اور اکم کین اور ےلھب ہی ےہ انم اک رکےن

(۱۷)

 ۔

 دعل وصتر ںیم اعمرشوں فلتخم ےک داین

 و وفع یہ ہن اور ٓایت رظنںیہن ںیہک کچل یک دعل اقونن ںیمہ ںیم رشتعی وموسی وموجدہ :دعل وصتر وہیدی

 :ےہ ںیم اابحر اتکب یک ،وترات وصرت وکیئ یک درزگر

 دبےل ےک وتڑان،ٓاھکن ںیم دبےل ےک وتڑےن۔ اگ ڈاےل امر وس اگ ڈاےل امر ااسنن وج اور’’

‘‘داتن ںیم دبےل ےک داتن ٓاھکن ںیم

(۱۸)

 

 اایتمز ںیم ارسایلیئ ریغ اور ارسایلیئ وہ ےہ اجیت اپیئ ںیم دعل وصتر وہیدی وج ابت دورسی

 :ًالثم اجزئ وت اجات ایک ےس وہید ریغ ارگ اور رقار اناجزئ وہ وت اجات ایک اسھت ےک وہیدی ارگ اعمہلم یہ اکی۔ےہ
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 اجےئ دای رک اعمف رضور دعب اسل است وہ وہ دای وک دورسے ےن صخش اکی رقض وج’’

 ‘‘ےہ اتکس رک اطمہبل اک اس وت ےس رپدیسی رگم

(۱۹)

 

 اتکس اج دای رقہض رپ وسد وک رپدیسی رگم ،داتی ہن رقض رپ وسد وک اھبیئ ابپ ،ےہ ونممع انیل وسد’’

 ‘‘۔ےہ

(۲۱)

 

۔ ےہ رکیت رفتقی درایمن ےک ارسایلیئ ریغ اور ارسایلیئ اتوملد اور قیتع دہعانہم

(۲۱)

 

 : ںیہ رکےت ایبن ومدودی اوباالٰیلع دیس

 وت دے رک زیمخ وک لیب ےک ارسایلیئ ریغ یسک لیب اک ارسایلیئ ارگ ہک ےہ ایگ اہک ںیم اتوملد’’

 اس وت رکے زیمخ وک لیب ےک ارسایلیئ ارگ لیب اک ارسایلیئ ریغ رگم ،ںیہن اتوان وکیئ رپ اس

 ہک اچےیہ دانھکی اےس وت ےلم زیچ وہیئ رگی وکیئ ہگج یسک وک صخش یسک ارگ۔ ےہ اتوان رپ

 ریغ۔ اچےیہ رکان االعن اےس وت وہ یک ارساویلیئں ارگ ےہ یک ولوگں نک ٓاابدی رگدوشیپ

 اتہک اامشلیع ریبّ۔اچےیہ ینیل رھکاےنپ اپس  زیچ وہ االعن الب اےس وت وہ یک ارساویلیئں

 ےک اقونن ارسایلیئ ارگ اقیض وت ٓاےئ اپس ےک اقیض دقمہم اک ارسایلیئ اور ایم ارگ’’ےہ

 اقونن امہرا ہی ہک ےہک اور وتجاےئ اطمقب ےک اس وت وہ اتکس وتجا وک اھبیئ ذمیبہ اےنپ اطمقب

 ہی ہک ےہک اور وتجاےئ تحت ےک اس وت ےہ اتکس وتجا تحت ےک اقونن ےک اویمں ارگ۔ےہ

 ارسایلیئ وہ یھب ےس ےلیح سج رھپ وت وہں دےتی ہن اسھت اقونن دوونں ارگ ےہ اقونن اہمترا

 ۔رکے ،وہ اتکس رک اکایمب وک
ّ
 افدئہ ےس یطلغ رہ یک ارسایلیئ ریغ’’ہک ےہ اتہک ومشالی رب 

‘‘۔اجےئ ااھٹای

(۲۲)

 

 ےک وہید۔ ںیہ دی رک اور ںیھت دی رک دیپا رباایئں ںیم وہید ےن وصتر اس ےک ااصنف و دعل

 ےہ ایک ذرک اک اس یھب ےن رقٓان۔اھت دای انب درتش زماج تخس اںیہن ےن دقفان ےک کچل ںیم اقونن

(۲۳)

 ۔

وہید

،

 وکٹ وکٹ وخنت و ربکت ںیم ان ےس اسےھت۔  ربےتت اایتمز ںیم ارسالیئ ریغ اور ارسالیئ 

ےہ ایک ذرک یھب اک اس ےن رقٓان ۔یئگ رھب رک

(۲۴)

 ۔

 ،ںیہن یگ وھچےئ ںیمہ ٓاگ یک دوزخ ہک ےھت ےتہک وہ ۔ےتھجمس وقم الڈیل یک اہلل وک وخد وہید وچہکن

 ےہ اتلم ذترکہ یھب اک اس ںیمہ ںیم رکمی رقٓان ۔دن دنچ رگم

(۲۵)

 اںیہن ےن اایتمز اقونن اس ےک ارساویلیئں۔

دی رک رشوع رتمیم یھب ںیم وقانین رشیع ےیل ےک رفد ارسایلیئ ےن اوہنں ہک دای رک دریل اانت

(۲۶)

 ۔
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 اقضب رپ اعمایشت دصیف ۸۱ یک داین وتق اس وخری وسدہک  ںیہ دےتھکی ںیم اعمرشے اےنپ مہ ٓاج

 یک انبےن اپیسیل ایسی وکیئ اور وسےنچ وک امرہنی اعمیش اور ،اسدسنئان املعء،ااکسرلزملسم  امتم رپ اس۔ ےہ

  ۔ےہ رضورت

 اس دعل وسیعی ہکبج ۔یتلم ںیہن اجنگشئ وکیئ یک درزگر ںیمہ ںیم دعل وصتر وموسی :دعل وصتر وسیعی

 و وفع ھچک بس اہیں ۔رفتطی رطف دورسی وت ےہ ٓاات رظن ارفاط ںیمہ رطف اکی۔ےہ ربسکع ابلکل ےک

 ۔ںیہن اجنگشئ وکیئ یک اصقص اور ایگ دای رک وحاےل ےک درزگر

 ےک یکین ہجیتن دبی ںیہ رکےت یھب ویحان وت اکم ہی ویکہکن دو ہن ےس دبی دبہل اک دبی یسک”

 “۔اموگن داع ےیل ےک اس رےھک دعاوت ےس مت وج دو اسھت

(۲۷)

 

 رپ دبی ہک وہں اتہک ےیل ،اس ےس اپین ہکلب ،اجیت یئاھجب ںیہن ےس ٓاگ ٓاگ ہک ےہ اھکل ولاقںیم

 ےس ذرےعی ےک یکین ہکلب ،ےئٓا ہن اغبل دبی

(۲۸)

 ۔

ےھت وہےئ رمبکت ےک رحتفی ںیم ایہٰل الکم یھب اسیعیئ

(۲۹)

 ۔

 اےنپ یھب ہی ذٰہلا۔ےھت ٓاےئ ےیل ےک ارسالیئ ینب رصف یھب االسلم ہیلع ٰیسیع رطح یک وہیدویں

ےگل ےنھجمس اتیہچ اک دخا اور ربرت ےس اوقام ابیق وک ٓاپ

(۳۱)

 ۔

 ےیل اس ،یھت اضتمد یھب ےس ااسنین رطفت وج یھت میلعت یک درزگر و وفع ںیم دعل وصتر وسیعی رھپ

اانپیئ رابہتین اور داین رتک   ےن ہقبط ددنیار

(۳۱)

 ۔

 ےسیک اامن و انم واہں ،وہ ہن یہ ےس رسے اقونن اک اصقص و زعتریات ںیم اعمرشے سج

 ؟ےہ اتکس رہ ربرقار

 :دعل اظنم ںیم اجتیلہ دہع

 ےک ہلیبق اکییسک  اور ےھت رےتہ ابقلئ فلتخم ںیم رہش۔ےھت دےتی اتیمہ تہب وک دعل رعب

 ہی یھب ےن دصقی اوبرکب رضحت۔اھت داتی رسااجنم رفض ہی ہلیبق رسدار۔اھت ہیفصت اک انتزاعت رپسد
 ای رجامےن نکیل۔ اھت اتچنہپ وک ہلیبق رسدار ای وراثء ےک وتقمل قح اک رکےن لتق وک رجمم۔یھت دی ااجنم دختم

 وچر ًالثم ۔ںیھت وہیت زساںیئ تخس تہب یک دحود۔اھت اتکس وہ یھب انہم رایض رپ اعموےض ےک اوٹن وس اکی

 و رمس ضعب ےک اجتیلہ ےن االسم۔اجےت اگلےئ وکڑے ای اجات ایک اسگنسر وک زاین اور اجےت اکےٹ اہھت ےک
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 رقٓاین وج ہک ایک اافتسدہ ےس روسم ان رصف ےن االسم ہک ےہ ہی تقیقح نکیل ۔ااھٹای افدئہ ےس رواج

 ذلی درج یک دعل اظنم ںیم رعوبں۔ یھت رکیت میلست یھب میلس لقع  ںیہنج اور ےھت اطمقب ےک ااکحامت

ںیھت راجئ ںیلکش

(۳۲)

 ۔

 تیئاچنپ 

 دمیع ےک بیغ ملع ای وشیپا ذمیبہ وج ،اھت اجات ایک روجع ےس اکونہں ںیم دقمامت دیچیپہ  

 ۔ےھت

 رظب نب اعرم مکح وہشمر اکی ًالثم۔ںیتیصخش ضعب وایل رکےن ادا اکم اک مکح ای اثثل میکحت،ینعی 

 ۔اھت ادعلواین

 اجات اپای ںیم دور ےک اجتیلہ زامہنٔ  یھب رطہقی ومعمیل ریغ اور اکی العوہ ےک رطوقیں نیت ان

 ہک اھت ہی دصقم اک اس۔اھت فلح اامتجیع اکی ہی۔اھت اقمئ ادارہ اکی اکانم  ‘‘اوضفلل فلح’’ ںیم ہکم رہش۔اھت

 ےن ملسو هيلع هللا ىلص رکمی یبن۔ اجےئ دی زسا وک اظمل اور اجےئ یک دمد یک ان ،اجںیئ اپےئ ولظمم وج ںیم دحود رہشی

راہ اقمئ کت دہع ےک اہیم ونب ادارہ ہی۔یھت  رفامیئ رشتک ںیم اعمدہے اس یھب

(۳۳)

 رایتس رہشی یک ہکم۔

اھت اجات اپای ںیم لکش یک رطوقیں نیت اھتاور وموجد دعل اظنم یھب ںیم

(۳۴)

 ۔

o (    االرساہ)وکلسن یعلض 

o (   ادنلوہ دار)اٰیلع سلجم 

o ادارے ااقملدص ریثک 

 :اتیمہ یک دعل ںیم االسم

 ےک دعل۔ےہ ٓاای ایبن اک تلیضف یک مکح اک دعل ںیم وصنص یس تہب یک تنس و رقٓان : دعل وصتر رقٓاین

 : ےہ اراشد اک اعتٰیل اہلل۔ ےہ ملظ ہجیتن اک لمع اضتمد

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ ۉ  ۉ   ې  چ

 (۳۵)  چې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ 
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 ےک ولوگں بج رکو،اور رپسد ےک اامتن الہ اامںیتن ہک ےہ داتی مکح ںیہمت اہلل!املسمون)

اا اور ےہ رکات تحیصن دمعہ اہنتی وک مت رکو،اہلل اسھت ےک دعل وت رکو ہلصیف درایمن

 

مقن
ی
 اہلل   

 (۔ےہ داتھکی اور اتنس ھچک بس

 اکی رہ وک دعل ےن اعتٰیل اہلل۔ ےہ اشلم وک بس اکرف و، وج ہک ملسم ےہ ےیل ےک ووجب ارماہیں

 :ےہابری اعتٰیل  اراشد۔ےہ ایک وابج ںیم احل رپ،رہ اکی ےیل،رہ ےک

 ہ  ہ ھ  ھ ھ ھ ے  ےۓ  ۓ  چ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 (۳۶) چٴۇ

 وگایہ یک ااصنف اور واےل رےنہ اقمئ رپ رایتس اخرط یک وہ،اہلل الےئ اامین ولوگ،وج اے)

 رھپ ےس ااصنف ہک دے رک ہن لعتشم اانت وک مت دینمش یک رگوہ یسک۔ونب واےل دےنی

 (۔ےہ راتھک انمتبس زایدہ ےس رتیس دخا ہی رکو دعل۔اجٔو

 ہک ےہ وہج یہی۔ ےہ اجات وہ متخ وکسن و انم اک اعمرشہ ااسنین ےسیک دعم دایتسیب  ااصنف و دعل

  ًالثم۔ ےہ یک اتدیک ابر رپابر وطر اخص یک دعل وک دنبوں اےنپ ںیم رکمی رقٓان ےن اعتٰیل اہلل

 (۷۳) چچ  چ  چ  ڇ    چ

 ۔(ےہ رفامات مکح اک دعل اعتٰیل اہلل کش ےب)

 (۳۸) چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى    چ

 ۔(رکو اسھت ےک ااصنف وت رکو ہلصیف درایمن ےک ولوگں مت بج اور)

 :رفامایانیل اک مکح رفامای۔  اکم ےس ااصنف و دعل یھب ںیم اقمہلب ےک سفن اےنپ ںیم ااسنل وسرۃ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   چ

 (۳۹)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 ںیہمت وخاہ روہ واےل دےنی وگایہ ےیل ےک اہلل اور ربملعدار ےک ااصنف! واول اامین اے)

 (۔ڑپے دینی الخف ےک ارقاب اور وادلنی اےنپ اور الخف اےنپ وخد وگایہ

 :ںیہ رکےت ویں ااہظر اک ایخالت اےنپ ںیم ہلسلس ےک ٓاتی اس دنوی امیلسن دیس العہم
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 ہک ےہ ہی وہ اور ےہ زنمل نھٹک اکی زایدہ یھب ےس دوونں ان ںیم راہ یک ااصنف و دعل’’

  ہن ےس اہھت رہتش  اک ااصنف و دعل یھب ںیم اقمہلب ےک سفن اےنپ

“اپےئ وھچےنٹ

 (۴۱)

 

 یک رفقی سج ہک ںیہ رکےت ایبین طلغ ےیل ایس ںیم وگایہ ای ہلصیف ےک ااصنف و دعل اامتجیع  ولگ

 دنبوں دوونں رغبی اور اور اریم اےنپ اہلل ہک وہا اراشد وت۔اجےئ چنہپ افدئہ وک اس، ےہ وصقمد رطدفاری

 یک اعتٰیل اہلل اور ےہ اجیت رہ رک اج کت اپس ٓاس وت رظن نیب مک اہمتری۔ےہ وخاہ ریخ زایدہ ےس مت ںیم قح ےک

 ۔ ےہ ھچک بس ںیم رظن

 ےک وقل ےک ملسو هيلع هللا ىلص ارکم یبن ہک ےہ اتکس وہ ایک اور وبثت زایدہ ےس اس اک اتیمہ یک ااصنف و دعل

اطمقب

،

 ارگ اور ےہ اجیت وہ ابتہ وکحتم یک اس وت وہ اظمل ارگ احمک املسمن ہک ےہ ہی وہفمم و بلطم اک سج

 :ےہ اراشد اک ملسو هيلع هللا ىلص ارکم روسل انجب۔ ےہ ریتہ ابیق وکحتم یک اس وت وہ دنسپ ااصنف احمک اکرف

 وک وصخشں است۔اگ وہ ہن اسہی دورسا وکیئ وسا ےک اسہی ےک دخا ہک بج دن ےک ایقتم"

 وہ(احمک فصنم)اعدل اامم صخش اکی ےس ںیم نج۔ اگ ےل ںیم اسہی اےنپ ےن اعتٰیل اہلل

"۔اگ

(۴۱)

 

 :ںیہ ےتھکل ںیم ‘‘الجیل االخق’’ فینصت رعموف و وہشمر اینپ دواین ادلنی الجل العہم

 دخباےئ رمدامن رتمی زندکی ہک رفومدہ السہم و اہلل ولصات ہیلع انپہ راستل رضحت"

  "اتس اعدل ابداشہ ایقتم روز در زنمتل روےئ از اعتٰیل

 ےک اعتٰیل اہلل ےس احلظ ےک زنمتل دقرو دن ےک ایقتم ہک رفامای ےن ملسو هيلع هللا ىلص دمحم رضحت)

 (۔اگ وہ اعدل ابداشہ صخش زندکی زایدہ ےس بس

 :ںیہ ےتہک اصبح العہم ٓاےگ ےس اس

  ابعدۃ نم ریخب اسۃع دعل تس وفطصمی دحثی دور"

 

ن
م
سب عب

 استع کی دعل ینعی ۃنس 

 و ردس یم البد رہمہ در و ابعد ابع ہمہب استع کی دعل ارث ہچ تس اسل اتفہد ابعدت از رتہب

 ۔"امدن یم امتموی اہتمےئ
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 ےہ رتہب ےس ابعدت یک اسل رتس ڑھگی اکی ای استع اکی ہک ےہ ںیم وفطصمی دحثی)

 اور ےہ اتچنہپ کت رہشوں امتم اور دنبوں امتم دعل اک استع اکی( العہم وقبل) ویکہکن

۔(ےہ راتہ ابیق کت دراز دمت

(۴۲)

 

 اک رغوبیں ےیل ےک رپیتس شیع اینپ ےن رمکحاونں اور یئگ دبل ںیم ولمتیک بج وکحتم االسیم

 تہب وک اہقفء ےن احل وصرت اس ۔اگل وہےن ااضہف یھب ںیم رجامئ ںیم اعمرشے وت ایک رشوع رکان ااصحتسل

 راہ ہن نکمم ہی ےیل ےک رمکحاونں ہک یک رشتحی رطح اس دحیک رشیع یک وچری ےن اوہنں انچہچن۔ایک رپاشین

 ہک دای وتفیٰ  ہی ےن اشیعف اامم ںیم ابرے اس۔ںیکس رک اامعتسل ےیل ےک اقمدص ذایت اےنپ اےس وہ ہک
 اج اکےٹ ںیہن اہھت ےک وچر یسک ےیل اس ےہ رحموم ےس ربوتکں یک اامتجیع دعل ےک االسم وچہکن اعمرشہ

 ہن دوابرہ وک رجم اس وہ ہک کت اہیں۔ےہ اتکس اج ڈاال ںیم دیق ےیل ےک رےنھک ابز ےس رجم اس اےس اہں۔ےتکس

 وک وتفیٰ  اس ےک  اشیعف اجبےئاامم یک اکےنٹ اہھت ےک وچروں ےن رمکحاونں املسمنازاں  دعب ۔رکے
ایل رک اایتخر

(۴۳)

 ۔

 دورسی اور۔ راہ انب راہ ِلعشم کت دصویں ےیل ےک اعمل اوقام دعل اظنم اک املسمونں :دعل ںیم راستل دہع

ٓاھٹ وس اک  املسمونں ںیم دنہ و اپک ربریغص۔ راہ احلم اک وفتیق امنایں رپ دعل اہےئ اظنم ےک وقومں دمتمن

 اجات اہک یھب اضقء ںیم رعیب وک دعل۔ ےہ زامہن امہ اہنتی ںیم رتوجی یک وقانین االسیم وکحتمدور  اسل

 ہگج رہ ںیم زامےن رہ وصتر ہی نکیل ےہ اجات اپای وصتر ھچک ہن ھچک اک ااصنف و دعل ںیم ذہتبی اور وقم رہ۔ےہ

 ۔راہ دجااگہن ایعمر و وصتر اک زسا ںیم زامےن رہ ،وقم رہوس ۔ راتہ ںیہن اس اکی

 اجتیلہ زامہن ںیم سج۔ےہ دہع ابمرک اکملسو هيلع هللا ىلص امٓب راستل امذخ ڑبا ےس بس اک دعل االسیم

  رقار لطعم ادارے اور رواج و روسم امتم ےک

ئ

 وہ ،ڑپی اینبد یک رایتس یک دمہنی رپ دوتسر سج ۔ےئگ دیم

 رقار ےیل ےک بس اور الضف ےس بس ابمرک ذات یک ملسو هيلع هللا ىلص رکمی یبن ۔ےہ اجات ایک امشر دوتسر رتہبنی اک داین

 اہلل وک ومنینم رطح اس۔یھت رمعج رتہبنی اور ٓارخی اک ااصنف و دعل ذات یک ملسو هيلع هللا ىلص ٓاپ ویکہکن۔اپیئ

 :ےہ رفامات اعتیل

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ

 (۴۴)چېېې ى ى ائ ائەئ ەئ  وئ
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 وہں ہن قحتسم ےک الہکےن ومنم کت وتق اس ولگ مسق یک رب اہمترے! روسل اے)

 رپ اس رکو ہلصیف وج مت رھپ اور انبںیئ ہن مکح وک مت ںیم انتزاعت ابیمہ اےنپ وہ ہک کت بج ےگ

 رس اسےنم ےک ےلصیف اور مکح رہ اہمترے اور رکو ہن وسحمس اھبر ای وبھج وکیئ ںیم دولں اےنپ

 (۔رکںی ہن مخ میلست

 ۔ےئگ ےیک رقمر بیقن ںیم ےلیبق رہ ےس رو یک ہبقع تیب یہ ےلہپ ےس رجہت ےنملسو هيلع هللا ىلص  رکمی یبن

 وہیت انرایگض ےس ےلصیف ےک بیقن بج۔ایک رقمر(دار دہعہ اکی رپ ٓادویمں دس) رعفی اکی العوہ ےک اس

 ہلصیف وج ،رفامےئ رقمر اقیض ےن ملسو هيلع هللا ىلص ٓارضحنت ںیم دمہنی۔اھت وہات رماعف اپس ےک ملسو هيلع هللا ىلصٓارضحنت وت

۔ےھت رکےت

(۴۵)

 

 و رقٓان ہلصیف امعلامتم  ہی۔ ایک رقمر وگررن وک لبج نب اعمذ رضحت ےن ملسو هيلع هللا ىلص رکمی یبن

 ےیل ےک دعل االسیم اولداع ۃجح ہبطخ ںیم دہع ےک ملسو هيلع هللا ىلص رکمی یبن ۔ےھت رکےت ہلصیف اطمقب ےک دحثی

ںیہن  وموجد ںیم ن دمت یسک ےک داین اثمل یک اولداع ۃجح ہبطخ۔ےہ ااسنین وقحق االعن اور رپواہن ڑبا تہب اکی

 اکچ وہ اقمئ ہمکحم ،ااستحب،اصمتحل،دصاقت،وپسیل،الجداک اضقۃ ںیم دہع ےک ملسو هيلع هللا ىلص رکمی یبن۔ےہ

۔اھت

(۴۶)

 

 :اثمںیل دنچ یک اامتجیع دعل ںیم وبنی دہع

 رواہن ےئل ےک ٓاوری اجب یک اومر رساکری یسک ای ےتجیھب رک انب احمک وک یسک یھب بجملسو هيلع هللا ىلص یبن رکمی 

 اصدر دہاایت یک رےنھک اھتےم دانم اک دعل وت  رکےت انیعتت ےئل ےک ووصایلیب یک زوکۃ ای رفامےت

 رک انب الغم اںیہن اب ہک ےھت رظتنم ےک ابت اس وہید ےک ربیخ بج  داھکی یھب دن وہ ےن ٓاامسن اس۔رفامےت

 وخانیت یک ان اور  یگ اجںیئ دی ااجڑ ںیلصف ایتر اور ادںیاجدیئ یک ،ان اگ اجےئ دای رک میسقت ںیم اوفاج االسیم

 مھت راتفر یک وتق نکیل ،اھت یہی دوتسر اک وتق اس ویکہکن ۔اگ اجےئ اجای ےل رک اہکن رطح یک اجونروں یھب وک

 اور وہےئ  ذمارکات درایمن ےک  وتفمح و افحت رمہبت یلہپ رپ یتسہ ہحفصٔ ہک ایک اشمدہہ ےن ااسنین اترخی ۔یئگ

 اچنہپ ربیخ ملسو هيلع هللا ىلصوبنی اقدص اکی بج رپ لصف ایلگ رھپ اور ایگ اپ ےط اعمدہہ رپ میسقت یک تبسن اکی  یک ولصفں

 اور ول ےل ،اچوہ ہصح وج ےس ںیم ان ہک اہک ےس وہید ےن اقدص اس وت ،ایگ ایک میسقت فصن فصن وک ولصفں اور

 ااصنف و دعل ایس! مسق یک دخا ہک اےھٹ وبل وہید ےک ربیخ رپ اس۔ےگ اجںیئ ےل مہ وہ ،دو وھچڑ مت ،اچےہ وج
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 یبن ٓارخی وہ ہک یھت یئگ یک ںیم وترات وگیئ نیشیپ یک احلم ےک اعدل ایس اور  اھت ایگ دای ںیم وترات  ںیمہ مکح اک

  ںیم ربمغیپوں ااصنری اور وہیدی اکی رمہبت اکی۔ ےگ وہں ملسو هيلع هللا ىلص

 

مت لی

 

ض
ف
 رےہ رک ثحب رپ ا

 الضف ےس ملسو هيلع هللا ىلص دمحم وہ ےسیج ایک شیپ ےس ادناز اس وک  ومٰیس ےن وہیدی ثحب دوران۔ےھت

 یک ملسو هيلع هللا ىلص  ارکم وضحر ےن وہیدی۔رکدای ردیس ڑپھت اکی اےس اور ےکس رک ہن ربداتش ہی ااصنری۔وہں

 ےک تحیصن اور رفامای ہلصیف اک دقمےم ےن ملسو هيلع هللا ىلص رکمی وضحر رک نس وک یک،رفنیقی شیپ اکشتی ںیم دعاتل

 اجںیئ وہ وہش ےب ولگ بس ایقتم روز ۔رکو ہن ابمہغل ںیم وفتیق ریمی رپ ربمغیپوں دورسے’’اہک رپ وطر

 ربارب ےک تخت ےک اعتٰیل دخا  ومٰیس ہک اگ دوھکیں اور اگ وہں الہپ ےس بس ںیم واولں اجےنگ ںیم۔ےگ
ںیہ ڑھکے

 (۴۷)

 ۔

 ےن وارث ےک وتقمل۔ دای رک دیہش ےن وہیدویں ےک ربیخ وک  لیہس نب دبعاہلل رضحت             

 ٓارضحنت وت ےکس رک ہن شیپ اشدہ ینیع وکیئاک  واہعق اس ،نکیل ایک شیپ دقمہم ںیم دعاتل یک ملسو هيلع هللا ىلص  ٓارضحنت

 وک ٓادیم یسک صخش اکی اپس ےک ملسو هيلع هللا ىلص رضحنت ٓا۔ےیئد دولا ںیم اہب وخن اوٹن وس اکیان وک  ےنملسو هيلع هللا ىلص 

 وک اس اب !اجٔو ہک رفامای ےن ملسو هيلع هللا ىلصٓاپ۔ےہ دای رک لتق وک اھبیئ ریمے ےن ٓادیم اس ہک ایک الای،رعض ڑکپ

 ےیل اہمترے، دو رک اعمف ےھجم اور ڈرو ےس دخا ہک اہک ےس صخش اس ےن اقلت۔ڈاول امر ےس رطح ایس یھب

 صخش اس رپ اس۔دے وھچڑ رپ رشح ویم اعمہلم ہک ےہ رتہب یہی یھب ےیل ےک اھبیئ اہمترے اور ےہ رتہب یہی

 ہک اھت رتہب یہی ںیم دبےل ےک اصقص ہک رفامای وت وہا ولعمم وک ملسو هيلع هللا ىلص  ٓاوضحنر ںیم دعب۔دای وھچڑ وک اقلت ےن

؟ یل ویکں اجن ریمی ےن صخش اس !اہلل ای ہک رکے رفاید ےس اہلل دن ےک رشح وتقمل

(۴۸)

 

 ےک اقتےض وہ دعب ےک روز دنچ۔ ںیل رپ وطر ےک رقض وجھکرںی ےن ملسو هيلع هللا ىلص ٓاپ ےس صخش اکی

 وجھکرںی ےن  ااصنری۔دو رک ادا رقہض اک اس ہک دای مکح وک  ااصنری اکی ےن ملسو هيلع هللا ىلص ٓاپ۔ایگٓا ےیل

 رکےت ااکنر ےس ےنیل وجھکرںی یک ملسو هيلع هللا ىلص رکمی روسل مت:اہک ےن  ااصنری۔ںیھت یک درہج رت مک وہ نکیل دںی

 ںیم ٓاوھکنں یک ملسو هيلع هللا ىلص ٓاپ؟اگ رکے وکن اور وت ےگ رکںی ہن دعل یہ ملسو هيلع هللا ىلص  ارکم روسل!اہں :وہ؟وبال

 ےن ملسو هيلع هللا ىلص ٓاپ دہعف اکی۔دولاںیئ وجھکرںی رتہب ےن ملسو هيلع هللا ىلص ٓاپ رھپ۔ ےہ چس ابلکل ہک رفامای اور ٓاای رھب اپین

 ونب دہعف اکی رطح ایس۔دای رک ادا اتوان اک اس ےن ملسو هيلع هللا ىلص ٓاپ۔ ایگ وہ مگ ایپال وہ اافتًاق۔ایل اعتسمر ایپہل اکی

 زسا زلمہم ہک ےھت اچےتہ ولگ ےس احلظ ےک زعت یک رقشی۔ یک وچری ےن وعرت رمہبت دنلب اکی یک زخموم
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 ایتر ےیل ےک افسرش وک  زدی نب ااسہم رضحت ےن ولوگں۔اجےئ دب اعمہلم اور اجےئ چب ےس

 ہک رفامای رک وہ ٓاولد بضغ ےن ملسو هيلع هللا ىلص ٓاپ۔ یک دروخاتس یک اعمیف ےس ملسو هيلع هللا ىلص ٓارضحنت ےن اوہنں۔ایک

 یک دخا۔ےھت دےتی شخب وک اریموں اور ےھت دےتی زسا وت وک رغوبیں وہ۔وہےئ ابتہ دبوتل یک ایس ارسالیئ ینب

۔داتی اکٹ یھب اہھت اک اس ںیم وت رکیت وچری یھب افہمط یٹیب یک ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ارگ! مسق

(۴۹)

 

 ٓاہنیئ اک وبنی تنس و رقٓان قسن و مظن وپرا اک تکلمم ںیم زامےن ےک رادشہ الختف : دعل ںیم رادشہ الختف

  دصقی اوبرکب رضحت احصہب ااکرب امتم ںیم دصیقی دہع۔اھت دوتسر اک تکلمم یہ دحثی و رقٓان۔اھت دار
 الختف۔اھت اکم اک یہ  ٓاپ رتبیت اور عمج یک رشفی رقٓان۔ےھت رفامےت روجع ںیم ہلئسم لکشم رہ ےس

ےہ الہکیت اخہص تیب وہ ،یئگ یک تیب وج رپ اہھت ےک ٓاپ ٓاراء ابافتق ےیل ےک

(۵۱)

 ۔

 یک ولئسمں ےس تہب۔  رفامےئ ےط اسملئ اقونین امہ ضعب ےن دصقی اوبرکب رضحت

 رفقی  رمع رضحت وخد ںیم سج۔ےہ یتلم ںیم ےلسلس ےک اصحتن قح  اثمل اکی یک اس ۔یک یھب واضتح
 دےی اہمترے وھتک اک امں یک اس ےیل ےک ےچب اس ! رمع اے ہک رفامای ہلصیف ےن ٓاپ۔ ےھت

 اثمل امہ اکی یھب ںیم وراتث اقونن ےن دصقی اوبرکب رضحت رطح ایس۔ےہ رتہب ےس دہش وہےئ

 ہفیلخ۔اگ دے رک رحموم ےس وراتث وک اھبویئں اور ونہبں یقیقح ،دادا ہک رفامای ہی ےن ٓاپ۔رفامیئ اقمئ

 ںیم ان ںیہ اخمفل ےک ایخل اس رضحات دنچ۔ںیہ قفتم ہفینح اوب اامم ےس ایخل اس ےک اول

 ۔ںیہ اشلم  زدی اامم اور اشیعف ،اامم امکل اامم ،دمحم اامم ویفس، اوب اامم ، یلع رضحت

 اےسی اور ایک رمبت ہشقن اک وکحتماثمیل  اکی ےن   رمع رضحت دعب ےک  اوبرکب رضحت

 امثعن،رضحت رضحت ںیم وشریٰ  سلجم یک  ٓاپ۔اھت روح یقیقح یک االسم وج ،ڈایل انبء یک وکحتم رطز

 ایصخشت یسیج اثتب نب بعک،زدی نب ایب لبج،رضحت نب وعف،اعمذ نب دبعارلنٰمح یلع،رضحت

اھت اپات ںیہن ریغبےط ےک راےئ رثکت ہلئسم یکلم وکیئ۔ںیھت

(۵۱)

 ۔

 اور رکںی ہلصیف اطمقب ےک رقٓان ےلہپ ںیم دقمامت ہک اھکل ںیم رفامن اکیےن    رمع رضحت

 ےک اامجع وت ےکس وہ ہن لح یھب ےس دحثی اس ارگ اور ،ےس دحثی وت ےکس وہ ہن لح ہلئسم وکیئ ےس اس ارگ

 اسملئ امہ اور لکشم وک اقویضں وہ زین۔رکںی ااہتجد وت ےکس وہ ہن لح یھب ےس اس ارگ اور رکںی ےط ذرےعی

ےھت ےتجیھب ےک ھکل ےلصیف قلعتم ےک

(۵۲)

 ۔
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 ےک ان ریظن یک نج ،ںیک اقمئ اثمںیل وہ یک ااصنف و دعل ںیم داین ےن  امظع افروق رمع دیسان

 ےن  یلع رضحت ںیم سج وہا اثتب حیحص ابلکل وقل وہ اک   یلع دیسان اور یتکس لم ںیہن وک واولں داین دعب
‘‘۔ےہ دای ڈال ںیم تقشم وک افلخء ےک دعب اےنپ ےن  ٓاپ’’ہک  اھت رفامای ےس  رمع دیسان

(۵۳)

 

 ےک راعای ہکلب ،انبای رتہب ڈاھہچن اک وکحتم رصف ہن ںیم الختف دہع اےنپ ےن  افروق رمع دیسان

 ےن  رمع رضحت۔ےگل ڑھچےنک اجن اینپ رپ  ٓاپ وہ ہک ایک ولسک اک ااصنف و دعل یہ ایسی یھب اسھت
 اممتعن یک اجترت وک اقیض۔ںیک اایتخر دتاریب یھب ےیل ےک اببدسّ  ےک ٓادمین واسلئ اناجزئ اور روشت

 یھب االجس دعایتل ںیم اسمدج ۔رکںیل ہلصیف اک دقمامت اےنپ وخد ہک یھت ااجزت وک وملسمں ریغ زین۔یھت

 اہیم نب وفصان ےیل ےک دصقم اس اور ونباےئ اخےن دیق رمہبت یلہپ ےن  افروق رمع رضحت ۔ےھت وہےت

 یک  دصقی اوبرکب رضحت ےن  رمع رضحت ںیم ہلئسم ےک دفک۔رخدیا ںیم درمہ ۴۱۱۱ اکمن اک
یھت ںیم ربیخ وج زنیم ولممہک اکی اینپ ےن  رمع رضحت۔یھت یک ریپوی

،

 الہپ ہی اور۔یھت دی رک وفق 

 ۔ٓاایاھت ںیم لمع ںیم یہ زامےن ےک ملسو هيلع هللا ىلص ٓارضحنت وج ،اھت وفق

 ںیم دہع ےک ان اور۔رےہ احبل یہ ااضےف ےئگ ےیک ںیم دور ےک  رمع رضحت ںیم  امثعین دہع

 ۔یئگ انبیئ ےس انم ےک ااضقلء دار امعرت اکی

 وعل وراتث اقونن اںیہن اور ےھت ہیقف ڑبے تہب وخد   یلع رضحت وچہکن ںیم رموضتی دہع

 یئن اکی ےن   یلع رضحت ںیم ےلسلس ےک اہشدت اقونن۔ےھت اجےت ےھجمس ابین ےک اوصولں ےک رد اور
 وتق ےتیل اہشدت یک وگایہ ؟وھجیٹ ںیہن ای ںیہ ربتعم زایدہ ہک ہیکزت اک وگاوہں واےل وہےن شیپ۔یک االصح

 ۔ےھت رکےت اقیقحتت یفخم ےیل ےک دصاتق اور۔ ےھت دےتی اٹہ ےس دعاتل وک وگاوہں دورسے

 وخد ذبات  رضحت یلع ۔ریہ اقمئ ںیم دور ےک افلخءاچروں  اور وبنی دہع اشن یک دعل

 ےک رشحی اقیض  ٓاپ انچہچن۔وہےئ احرض دقمہم رفقی تیثیح ہب ورورُب ےک اقیض ںیم دعاتل
 ےک ابپ ےن رشحی اقیض۔ایک شیپ وگاہ وطبر وک  نسح اامم ےٹیب اےنپ اور ےئگ ےل دقمہم اکی اپس
 شیپ دقمہم اکی اک وراتث ںیم دعاتل یک پٓا۔دای رک ااکنر ےس رکےن وبقل وگایہ یک ےٹیب ںیم قح

 یہ اکی دڑھ الچن نکیل ےھت ےنیس دو ،رس دو ےک سج یھت بلط ثحب وراتث یک ڑلےک اےسی اکی۔وہا

 دوھکی رھپ اور دو اجےن وس اےس ہک رفامای ےن  یلع رضحت۔دو ای اگ ےلم ہصح اکی وک اس ہک اھت ہی وسال۔اھت
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 ںیلم ےصح دو وت ےہ ٓایت ربارب ےس رسوں دوونں ارگ۔ںیہن ای ےہ ٓایت ربارب ےس رسوں دوونں اسسن ہک

ہصح یہ اکی وت ےہ ٓایت اسسن ےس ےس رس یہ اکی ارگ اور۔ےگ

(۔۵۴)

 

 ااصنف و دعل درایمن ےک ولوگں اسھت ےک غیلبت و االصح یک ولوگں وک رکام اایبنء ےن اعتٰیل اہلل

۔ےہ وساپن یھب اکم اک رکےن ہلصیف ےس

(۵۵) 

 یک اضقۃ ےن رکام احصہب رپ انبء یک ااکحامت ےک تنس و رقٓان
 وک دعہیل بج ےن  رمع رضحت۔ایک ادراک اک رضورت میظع یک اس ےیل ےک اعمرشے اور اتیمہ
 دہاتی ہی رفامںیئ اجری یھب دہاایت قلعتم ےس اکر رطہقی دعایتل اسھت ےک اس وت دای رک اگل ےس اااظتنہیم

 ٓازادی یک دعہیل اور اتیمہ یک ااصنف و دعل ںیم اس ںیھت ںیم طخ انم ےک وکہف وگررن ارعشی ومٰیس اوب

 ےہ قلعتم ےک

(۵۶)

 ۔

 رکےت تحیصن وک ےٹیب اےنپ ےن ویٰیس نب ومٰیس۔ےہ اتیمہ ڑبی یک دعل ںیم اولملک ایستس

 :رفامای وہےئ

  ٓادنیھ یک ملظ وک رچاغ ےک دعل۔ےہ رچاغ رونش اک رایتس یھب یسک دعل’’

 ےہ وہیت ٓاور رمث وہا یک دعل ہکبج۔ےہ دیتی رک ابتہ ھچک بس ٓادنیھ یک ملظ۔ اجھبٔو ہن ےس

۔ےہ ےس ںیم افصت اینبدی یک وکحتم دعل ںیم ااکحم

(۵۷)

 

 :اھکل ےن اعلم ےک صمح وک دبعازعلزی نب رمع رضحت

 دبعازعلزی نب رمع رضحت۔ےہ دراکر رمتم اور ےہ اکشر اک رتخی و تسکش رہش صمح’

رکو اپک ےس ملظ وک اشرہاوہں یک اس اور رکو وبضمط ےس دعل وک اس اھکل اےس ےن

(۵۸)

 ۔

 ےس اعمرشے مہ ذرےعی ےک دعل اعمیش ایس اور ےہ یھب دعل اعمیش مسق اکی یک دعل اامتجیع

 ےیک رمبت ارثات دبامن رپ اعمرشے ںیم اظنومں اعمیش رغمیب۔ ںیہ ےتکس رک اخہمت اک میسقت اقبطیت یک دوتل

 یک شیپ وصتری یک اظنم اعمیش مظنم اکی ےن االسم۔ےہ ٓاات رظن اخہمت اک دعل اعمیش ےس اعمرشےہک  ںیہ

 یک احملص ےس دایدتناری وک اعنیلم، میسقت اسموایہن وہج یک اس ےہ دای اظنم وج اک دوتل میسقت ےن االسم۔ ےہ

 ںیم ادتعال ںیم دوتل رصفاور  نیقلت یک رکےن داری دایتن اسھت ےک دعل ںیم ولوگں اور مکح اک ووصیل

روی ایمہن

(۵۹)

 ےہ۔ 
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 وک املسمونں ےن اعتٰیل اہلل’’ںیہ رفامےت ہیمیت انب االالسم خیش :مکح اک دعل یھب اسھت ےک وملسمں ریغ

 روسل ےک اس اور اہلل رگم۔وہں رےتھک ضغب دشدی اسھت ےک ان وہ ارگہچ ےہ دای مکح اک رکےن دعل ےس افکر

 :ےہ اراشد اک اعتٰیل اہلل۔ےہ دای مکح یہی ےن ملسو هيلع هللا ىلص

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ    چ

 (۶۱) چڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 ےک اہلل اور وہ، ہن ویکں یہ اک داری رہتش اعمہلم وہک،وخاہ یک ااصنف وت وہک ابت مت بج اور)

 ۔(رکو وبقل تحیصن مت ہک ےہ،اشدی یک دہاتی ںیہمت ےن اہلل یک ابوتں ان۔رکو وپرا وک دہع

۔ ےہ داتی مکح اک دعل ںیم لعف و وقل اسھت ےک دیعب و رقبی اعتٰیل اہللہک  ںیہ ےتہک ریثک انب

 ںیم احل ،رہ وتق رہ۔ےہ رفامات دہاتی یک دعل ےیل ےک اکی رہ وہ

(۶۱)

 ۔

 ابثع اک رطخے ڑبے تہب رکان ہن اقمئ دعل درایمن ےک رتیع ہک ےہ وارد ںیم تنس یھب ہی

 :رفامای ےن ملسو هيلع هللا ىلص ٓاوضحنر ہک ںیہ رکےت رواتی ےس ملسو هيلع هللا ىلص اہلل روسل ،ازملین اسیر نب لقعم انچہچن۔ےہ

َما ِمْن َعْبٍد َيْستَ ْرِعيِه اللَُّه َرِعيًَّة، َيُموُت يَ ْوَم َيُموُت َوُهَو َغاشٌّ ِلَرِعيَِّتِه  »
 (۶۲) «ِإَلَّ َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنَّةَ 

 اس ومت وک اس اور انبےئ دار ذہم اک رتیع یک اس اعتٰیل اہلل وک سج ںیہن دنبہ ااسی وکیئ)

 تنج رپ اس ےن اہلل ہک ہی اھت،رگم واال رکےن دوھاک ےس رتیع اینپ وہ ہک ٓاےئ ںیم احل

 (۔وہ دی رک رحام

 اشلم انگہ ےک مسق یئک ںیم نج اعمالمت ےک ولوگں ںیم داین:رفامای ےن ہیمیت انب االالسم خیش

 اس ملظ ہک ےہ وہیت رطح اس دریتس یک وقحق ارثک اور۔ںیہ ےتکس وہ درتس یہ اسھت ےک ںیہ،دعل ےتکس وہ

 دعل اعتٰیل اہلل: ےہ ایگ اہک ںیم ابرے اس اور۔وہں یھب ہن رتشمک وہ ںیم انگہ ارگہچ ےہ وہات اشلم ںیم

 ،وہ ہن دعل ںیم سج راتھک ںیہن اقمئ وک رایتس اس اور وہ ہ اکرف وہ ارگہچ ےہ راتھک اقمئ وک رایتس وایل رکےن

 االسم اور ملظ نکیل یگ رےہ وتاقمئ اسھت ےک رفک اور دعل داین ہک ےہ اجات اہک اور۔وہ یک املسمونں وہ ارگہچ

 وہ اقمئ وہ وت اگ اجےئ ایک اقمئ رپ دعل وک اعمےلم ےک داین بج ےہ اظنم اک زیچ رہ دعل۔یگ رےہ ںیہن اسھت ےک

 وہ وت اگ اجےئ ایک ںیہن اقمئ ےس دعل اےس بج اور وہ ہن ہصح وکیئ ںیم ٓارخت اک واےل رکےن دعل وخاہ یگ
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اگ ےلم ہن ارج وکیئ اےس ںیم ،ٓارخت وہ واال اامین اصبح اک اس ارگہچ۔یگ وہ ںیہن اقمئ

(۶۳)

 ےک ربیخ حتف ۔

 وک رواہح نب دبعاہلل اور یھت یئگ دی رک وحاےل ےک وہیدویں رپ انبء یک دیپاوار فصن زنیم یک واہں دعب
 ےتہک ےس وہیدویں اور دےتی وگلا اابنر دو ےک رک میسقت ںیم وصحں دو وک دیپاوار وہ۔اھت اجات اجیھب ےیل ےک اٹبیئ

 ایحت وہفیظ اک املسمونں۔ںیہ اقمئ ےس دعل یہ اےسی ٓاامسن اور زنیم:ےتہک وہیدی۔ ول ااھٹ اچوہ ہصح وج ہک

 وےفیظ اس ہ رگو ای ارفاد وہ۔ںیہ ےتکس وہ اضنم ےک انم اعیمل ایحت اوصل ہی اےسی اور اھت یہی رپ زنیم روےئ

ے اافلظ ےس زابونں یک ،نج ںیہ ےتکس وہ ربٓا دہعہ ویکرکن ےس ٓاوری اجب یک

 

کلی

 

ی
 ڑھج ،وھپل ےہ وہات ولعمم وت ںیہ 

 کی ےس ارغاض ادناز رب انم اور تسپ اہنتی ذںیتینہ یک ان اور ںیتعیبط یک دل،ان ےک ان نکیل ںیہ رےہ

 اہک اور ےھت اکردنب ںیم قلعت ےک رعوبں وہیدی ےک ونمرہ دمہنی رپ سج ےہ ویشہ ویہ ہی۔ ںیہ ٓاولدہ ملق

 :ےھت رکےت

 (۶۴)  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ

 ان ینعی)ںیہن ومٔاذخہ ھچک رپ مہ وہےئ رکےت اعمہلم اسھت ےک(رعوبں ینعی)اویمں)

 ابدنےتھ تمہت رپ اہلل وہ رک ہہک ہی اور(ںیہن رضوری ربانت واال داری دایتن اسھت ےک

 (ےہ؟ ایک احل تقیقح ںیہ اجےتن رطح ایھچ احالہکن۔ںیہ

 و کین اضہطب اکی اور االخق اظنم اکی قلعتم ےک ںیہ،ان واہتسب ارغاض ذایت ےس رگوہ سج ینعی

 شیپ اوصل دورسے اور روش دورسی ابلکل ںیم ابب ےک ںیہن،ان العہق اخص وکیئ ےس نج نکیل ےہ دب

ںیہ اجےت ےیک

(۶۵)

 ۔

 وافت یک اقدئامظع ےہ ہی اہیمل وترکےت ںیہ  اشمدہہ اک  اامتجیع دعل مہ بج ںیم انترظ ےک اپاتسکن

 اعمیش امسیج  ایسیس وک نج اور ٓاای ںیم لمع ایقم ووجد اک اس رپ اینبد یک رظنہی اور  االاہلل الاہل ہملک سج دعب ےک

 ےک ملسو هيلع هللا ىلص روسل اور اہلل ،یئگ ربیت تلفغ ےس رواایت وہمجری اور االسم اھت اننب راامنہ ںیم لیکشت یک اظنم

 کلم وج ےہ رکات رفامہ اینبد وہ یہ اامتجیع دعل ہک یئگ دی رک رفاومش تقیقح ہی۔  وہا  ںیہن لمع رپ ااکحامت

 اامتجیع دعل ےک االسم ہک ےہ رضوری ےئل ےک اس۔ےہ اضنم اک انم و وکسن وخاحشیل رتیق یک داین اور وقم

 اور وہں  اثتب اعمون و دمم رک لم بس مہ ںیم رکےن اگزمن رپ راہ یک رتیق وک اعمرشے رک اانپ وک اوصل ےک
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 رفامہ اینبد وبضمط ےئل ےک اامتجیع دعل  یھب دعل ارفندی ویکہکن ،رکںی اقمئ یھب دعل ارفنادی رپ وطر اےنپ

 ۔ےہ رکات

 دیپاواری اور وقوتں یقیلخت، ںیہ  ےتکس رک رتہب وک لمع یقیلخت ےس ذرےعی ےک یہ اامتجیع دعلمہ 

 الچ ہتپ اک اابسب ےک  ان اور  ںیہ ےتکس رک دجودہج الخف ےک انعرص  رختیبی، ںیہ ےتکس دے رفوغ وک الصوتیحں

 دیماناک  اامتجیع دعل ںیم االسم۔  ںیہ ےتکس دال اجنت وک وقم و کلم ، اعمرشے ےس انعرص و ووجاہت ان رک

 زین۔ںیہ یھب ولہپ اامتجیع اور ،اعمرشیت،ااصتقدی ایسیس ےس ںیم نج۔ےہرپ طیحم  ولہپٔوں اسرے ےک زدنیگ

 یھب یسک دعل اامتجیع۔ےہ وابج قیبطت یک اس رپ حطس یک ارفاد ےک رطح رہ ینعی میلعت اور ،وفج دعہیل

 رغبی و اریم ، ایلع و ادین وکحمم و احمک ہک ےہ الزمہی ۔ ۔ ےہ رکات رفامہ امضتن یک الفح و انم ںیم اعمرشے

 تفص یک دعل ادنر ےک ذات اینپ  ںیم تیثیح اینپ اینپ روےی اےنپ اےنپ بس رک اٹم رفق  ارث اصبح و ونا ےب

 بس ہی ۔ےہ وہا ااضہف ںیم رجامئ ےک رطح رہ ےس اہمراامعتسل ےب رتش اک ادتقار و اطتق۔ رکںی ااجرگ

 ۔   ےہ ےس وہج یک وہےن ہن ےک اامتجیع دعل رصف ںیم اعمرشے

 رصتخم اکی اک دعل ےک دور وموجدہ اور اوقام زگری ےک داین رصتخما   ںیم احفصت ذگہتش ےن مہ

 اس ۔ےہ داتی االسم رصف امضتن یک رکےن رفامہ دعل رتہب ےس بس وک ٓاپ ںیم اس۔ےہ ایک شیپ وصتری

 رہنسی اک املسمونں ںیم ربریغص اور  دبعازعلزی نب رمع ًالثم ںیہ یتلم ںیم دور رہ ےک االسم ںیمہ اثمںیل یک

 ۔ےہ رہفتس رس ںیم اس دور اکوریغہ  اہجں وسری،اشہ اشہ ،ریش اعریگمل زبی اورگن دورےسیج

 روح یک دعل  ےک رک دیپا ایہل وخف ےک رک لمع رپ امیلعتت یک االسم ہک ےہ یک ارم اس رضورت

 ایتفمن ااکسرلز، املع، ںیم اعمےلم اس۔  اگ وہ دقم الہپ رطف یک اامتجیع دعل دعل، ارفنادی۔ اجےئ اھجمس وک

 ۔رکاںیئ روانشس ےس اتیمہ اور تقیقح یک  اامتجیع دعل وک ارفاد ےک اعمرشے ہک ےہ داری ذہم یھب یک

 امشر ےب۔ےہ ردلمع یفنم ہجیتن درہج دح اک اہمری ےب رتش یک واولں روسخ و ارث وہس و ص رح ادتقار، و اطتق

 و احصہب ٓااثر اور تنس و دحثی و رقٓان رصف ہی اور ۔  ےہ اکررفام لمع یہی رپ وطر اینبدی ےھچیپ ےک رجامئ

 رشتعی ہک ےئل اس۔ ےہ ےس وہج یک وہےن ہن لمع امہرا رپ ابوتں ایھچ یک ولوگں اےھچ امتم اور احصایبت

  ےتکس ڑباھ دقم رطف یک دعل یہ ےک رک اقمئ یک اضف یک اعتون ےس یہ درٓادم لمع رپ وقانین  اطمقب ےک االسیم

دردی و رمح یمک وایل اجےن اپیئ ںیم اعمرشے ارگ ورہن  ںیہ
م
 زمدی ںیم یبلق اقشوت ہی اجبےئ یک  اعتون اور ہ
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 االسیم ہقف۔ وہ ااضہف یھب ںیم رجامئ اور ےہ رپ ااہتن اینپ یہ ےلہپ وج وکسین ےب یک  اعمرشہ وت ،رےہ وہات ااضہف

 رکان اامعتسل اہھت ٓاینہ اک اقونن اسھت ےک  ارما ای رمکحان ابلقل یقش اظمل رثوت اصبح اےسی اطمقب ےک

 ۔ ےہ اجزئ

 رظنایت اعمیش وج ےس احصہب ٓااثر اور ااحدثی و رقٓان ےن اشیبط اامم اور زحم انب اامم

 یک  ولوگں ھچک درگی اور  وہں وموجد اایشء ےس رفاواین  وارف اپس ےک  رگوہ ارگاکی اطمقب ےک ان ےئک اذخ

 ان وت ،اجےئ ٓا ونتب یک اھکےن رمدار ںیم ارطضار ےئل ےک اچبےن اجن اہجں  اجےئ چنہپ وک درےج ااہتن رحمویم

 امرا وھباک ارگ۔ ےہ اجزئ انیل نیھچ امل وہ ےس ان رک ڑل ےس واولں رےنھک رک اچب ونش وخردو اایشء وج ےس ارماء

 اطہفئ وہ اور یگ ربےس  تنعل دورہی  رپ اس وت اجےئ امرا امدلار ارگ اور  ےہ وابج اصقص رپ امدلار وت اجےئ

مہ ن

 

غ
 رفق ںیم اقبطت رحموم اور ایہتف رمااعت اور رےہ اناکم لسلسم مہ ارگ ںیم اامتجیع دعل۔ اگ وہ امشر ںیم اب

 رپ ارم اس اندار  سلفم بج اگ ےگل ٓا رقبی دلج تہب وتق وہ  وت یئگ یک ہن وکشش وعشری وکیئ یک رکےن مک وک

 نیھچ ھچک بس اک  ان ےس ولوگں  درد ےب ، وہےئ ڈوےب  ںیم ےشن ےک دوتل و اطتق ہک ےگ اجےئ وہ وبجمر

 دقر سج ہک ےہ الزم۔ ںیہن ربخ وک سک یک ااجنم ےک ذقایف رکلن اور یلع ااعلدبنی ،زنی ابمرک ینسح۔ ںیل

 یلع رضحت۔ اجےئ انبای درامں اک درد ےک  تکلمم امہری اور اعمرشے امہرے وک اامتجیع دعل  وہ نکمم دلج

 اقب اینپ وہ وت اجےئ لیھپ ملظ ںیم اس ارگ نکیل ،ےہ یتکس رہ اقمئ رایتس اکی وت رپ رفک ہک ےہ وقل اک 

 ےہ یتھٹیب وھک اکوجاز

(۶۶)

 ۔
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 وحایش ووحاہل اجت

 ۶،۷:وسرۃ االاطفنر زین دےئھکی ؛ ۱۱۵: وسرۃ االاعنم (۱

 ۱۵۲:اعنموسرۃ األ، ۲۸۲:وسرۃارقبلہ، ۳: ، وسرۃ ااسنلء۹۱:الحنل: وسرۃ  دےئھکی زین؛  ۸ وسرۃ ااملدئہ: (۲

 ۲۵ :ادحلدیوسرۃ  (۳

 ۵/۳۲۲ص: ، ارقلٓان میہفت ومدودی، االیلع اوب دیس (۴

 ۲/۱۴۵:اابلری،ص ،حتف القسعین رجح  انب (۵

 وجارہ نم ارعلوس زدیبی،اتج رمٰیضت، ریبوت ،اصدر ،دار ۴۳۱ارعلب،ص ارفیقی،اسلن وظنمر انب (۶

 ،ااشتنرات اہغلل یف ولعمف،ادجنمل ولسیئ،ھ۱۴۱۴ ،دارارکفل،ریبوت،۱۵/۴۷۶:ص( االم ابب)ااقلومس 

 ،رصم اقرہہ، دارادحلثی ااحصلح، وجرہی، امحد نب اامسلیع۔،اریان االسم، رہتان

 ۶۴:ص ، ارعتلافیت ،اتکب رجاجین اامم (۷

طی عہ ،۳/۲۳۴ارقلٓان،ص رازی،ااصجلص،ااکحم یلع نب ادمح اوبرکب (۸
م

 اواقف 

 ۶/۳۹۷ص: ایبنل، دنوی،ریسۃ امیلسندیس  (۹

  الوہر زنشیکیلبپ ،االسکم۵۱۳ ات ۴۹۴:ص :دےئھکی زین۶۶۶ ،۵۲۴،۵۲۵:ص رایتس، ومدودی،االسیم دیس (۱۱

 ۱۵۷: ص دمتن و اترخی ،االسیم۱۴دعل،ص الگ ےب اک اقویضں اطرق،املسمن دیس دبعاوبصلر دےئھکی زین

 اینیسحل زادہ اقیض ومالان ،رپورسیف۲/۴۹، ص: ارقلٓان رضورۃ (۱۱

 ۸:ااملدئہوسرۃ  (۱۲

   ۱۳۲:،ص۔ھ۱۴۲۸ ادجلہ االالسیم اہقفل عمجم اہیمکحل ،ارطلق اوجلزہی میق انب (۱۳

 ۱۴۱ ص ادنہل خیش رضحت رتممج دیجم رقٓان  دےئھکی زین

 ۴۴: دئہوسرۃ ااملاور   ۷:ارشحلوسرۃ , ۶۵:ااسنلء: وسرۃ  دےیھکی ےیل ےک لیصفت (۱۴

  ۱۱ :اہعمجلوسرۃ  (۱۵

 ۱۱: اابنلءوسرۃ  (۱۶

 الوہر  زنشیکیلبپ االسکم۱۱۵ ات ۵۳ دصیقی،ص اہلل اجنت دمحم ڈارٹک ، اامتجیع دعل ںیم دیہش،االسم بطق دیس (۱۷

 ۱۹:۱۱ء،اانثتس۳:۳۱یتنگ،؛ ۲۱/۱۲ص: اذلبہ، رموج؛ ۲۴/۱۷، ص: اابحر (۱۸

  ۱۵:۳ءاانثتس (۱۹

 اًاضی (۲۱
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  ۲۳:۲۱ اًاضی دےیھکی زین۱۵:۱،۳ ًالثماانثتسء (۲۱

۲۲) ی،اپل اتوملد 

 

من لب
ّ
س
م

 االٰیلع اوب دیس دےیھکی زین ۲۱۱،۲۲۱۔۳۷احفصت ،۱۸۸۵ رہوشں،دنلن، ٓازئک ،

 ( ارقلٓان رتامجن ،ادارہ۱ء۶۴،۹۹۲ رمعان،احہیش ٓال ، وسرۃ۲۶۶،ص۱ ارقلٓان،دلج ومدودی،میہفت

۲۳)    ۸۲ :ااملدئہوسرۃ  دےیھکی زین ،۷۴ : ارقبلہوسرۃ  

۲۴)   ۶ اہعمجلوسرۃ  دےیھکی زین ۱۷۴:ارقبلہوسرۃ  ،۴۲ : ااملدئہوسرۃ  

۲۵)     ۸۱ : ارقبلہوسرۃ  

۲۶)    ۴۱ : ااملدئہوسرۃ  

۲۷)  ۶:۲۸ ولاق    ؛۵:۴۵یتم 

۲۸)  ۱۸:۲۱ ،یتم۴۵۔  ۵:۳۸،یتم،۵:۲۱،۲۲ ،یتم دےیھکی ،زین۱۲:۲۱ولاق، 

۲۹)  ۴۱ :ااملدئہوسرۃ  

۳۱)  ۱۸ :ااملدئہوسرۃ  

۳۱)  ںیم،املعء روینش یک تنس و رقٓان رایتس االسیم اقدری، نیسح میمش دیس دےیھکی زین؛  ۲۷ :ادحلدیوسرۃ  

   ۲۴۸ات ۲۴۴:الوہر،ص ہمکحم اواقف وبطماعت اڈیکیم،ہبعش

۳۲)  اواقف ہمکحم وبطماعت اڈیکیم،ہبعش ںیم،املعء روینش یک تنس و رقٓان رایتس االسیم اقدری، نیسح میمش دیس 

 ۔   ۲۵۱ ات ۲۴۸الوہر،ص

۳۳)  ۷۹،۷۸ ص اشہم انب ریسۃ دےیھکی ،زین۱۹،۲۱ص۱،۲ ،امشرہ۱۱ امثعہین،دلج اہلل،ہلجم دیمح ڈارٹک 

 الوہر اردو رفوغ ،ادارہ۱۹۸۵ ،ونجری۶۱۲،ص۱۳۱ ربمن امشرہ ایزدمھ دلج ربمن روسل وقنش (۳۴

    ۵۸ :ااسنلءوسرۃ  (۳۵

 ۸ :ااملدئہوسرۃ  (۳۶

 ۹۱ :الحنلوسرۃ  (۳۷

   ۵۸: ااسنلءوسرۃ  (۳۸

 ۱۳۵: ااسنلءوسرۃ  (۳۹

    ۶/۱۲۱:ص ایبنل، دنوی،ریست امیلسن دیس (۴۱

س نم االذان،ابب ری،اتکبااخبل اامسلیع نب دمحم (۴۱

ج ل

  ؛۶۶۱:ادجسمل،ْادحلثی یف 

 ۲۱: ااسنلءوسرۃ دےئھکی زین

 ۲۱ ات ۱۵ دعل،ص الگ ےب اک اقویضں اطرق،املسمن دبعاوبصلر دیس (۴۲
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  ۱۹،۱۸،ص۱۹۹۹،الوہر، سکب وصتر،وبقمل االسیم اک اہشب،دعل اہلل رعیف رپورسیف (۴۳

   ۶۵ : ااسنلء ۃوسر   ؛ ۸ : دئہوسرۃ  اامل    ؛ ۵۸ :ااسنلءوسرۃ  (۴۴

طی عہ۱۱۹رسیسخ،اوسبملط،ص اامم (۴۵
م
   ھ ۱۳۳۱رصم، ااعسلدۃ ،

 ۲/۷۶: ص ایبنل، امعنین،ریسۃ یلبش (۴۶

   االرعاف ،وسرۃ اریسفتل ،اتکب ۲ اخبری،دلج حیحص (۴۷

 ۸۱۹ ،دحثی۱۹۱ امہج،ص انب اسنیئ،ننس دأود،ننس ایب ننس (۴۸

 ؛ دصیقی دبعاظیفحل دمحم ،رپورسیف۶۱ ات ۵۹ص، ادصلقی ریسۃ (۴۹

 ۳۹ ٓاابد،ص ،االسم االسیم اقیقحتت رتسگی،ادارہ دعل اظنم االسیم ںیم دنہ و اپک ربریغص

 رکایچ ابغ دعس،ٓارام انب ٓاابد،اقبطت ،دیحر۳/۱۳۴: ص اامعلل، زنک (۵۱

ز۔ںیہ ےتلم وتفے دعتمد ںیم وریغۃ ااضقلۃ اابخر اور اافخلء اامعلل،ازاۃل زنک (۵۱

 

م

 

 دبعاظیفحل دمحم رپورسیف دےیھکی ن

 ٓاابد االسم ،االسیم اقیقحتت ،ادارہ۴۵،۴۶ رتسگی،ص دعل اظنم االسیم دنہ ںیم و اپک دصیقی،ربریغص

 اطخب نب رمع وجزی،ریسۃ انب (۵۲

  وساحن ،وحباہل۵۲ :اہیمکحل،ص رطلقا (۵۳

 

مت  ی
ملب   ۱۲۸ :ص ،اہ

 ۲۶: دیادحل وسرۃ (۵۴

  ۳/۱۷۴: اامعلل،ص زنک (۵۵

ا نب دمحم (۵۶

 

 ۲۳ :اولملک،ص ایسۃس یف اولسلک ویفس،واسطہ

ا۸۳،۱۹۸۴: االسم،ص یف وااضقلۃ ارعملویس،ارشلحی ویفس،اونر نب دمحم (۵۷

 

سہ
س
 االدنکسرہی ااجلۃعم ابشب ،ومٔ

      ۴۱ : ہبوسرۃ اوتل دںیھکی ےیل ےک لیصفت (۵۸

  ۱۵۲ :االاعنموسرۃ  (۵۹

 ۲۴۳:ہیمیت،ص ،انب رشہیع ایستس (۶۱

 ۱۳۲:،ص۱۹۹۹ دقوہیس ہبتکم ،ڑگیھ وجان دمحم ومالان رتممج ۲ ریثک،ج انب ،ریسفت ریثک انب (۶۱

 (دنک) ٓاابد ، دیحر۸۹ ات ۱۱/۸۷: ص یقہیبلل، اربکلیٰ  اننسل (۶۲

 رکایچ،وموسی رقٓان بتک وگدرھوی،اترجان اامسلیع دمحم رتممج، ۲۸۱ص: رشہیع، ہیمیت،ایستس انب (۶۳

 امیقتسمل ارصلاط ااضتقء اتکب یک میق انب دےیھکی ،زین۱،ج ادلنی ولعم ،اایح زغایل اامم دنارد، اخہن،نس اسمرف

 ۷۵: رمعان ٓالوسرۃ  (۶۴

 ںیم ارسارادمح،االسم ،الوہر،ڈارٹک زنس اڈنی یلع الغم رہم،خیش روسل الغم رتمح،رمبت روسل ٓازاد، االکلم اوب (۶۵
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 الوہر رقٓان دخام انمجن داری،رمزکی ذہم احرض ریغ اور اجریگداری وموجدہ اور اتیمہ یک اامتجیع دعل

ج لدد نب میہاربا اقحس اشیبط،ایب اامم (۶۶
م
ل

 اابطلہع ،ایلحمل، ادارۃ زحم انب ؛اوتلدیح ارلاعب،ہبتکم ومیس،االاصتعم،ا

 ھ۱۳۴۸ااسلدس، ارینملۃی،ازجل

  

********************** 
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The rights of Non-Muslims in an Islamic State 
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ABSTRACT 
“Minority” is a word which is considered a challenge for any 

political system. This article discusses how a certain political system 

deals with the idea and rights of a minority. If a minority enjoys the 

privileges in a society that political system is considered as perfect. 

Islam, the revealed religion, has not overlooked the status of 

a minority. Rights of a minority is one of the top priorities in Islam. 

This article brings to the fore the very status which Islam gives to 

the minorities and which they enjoyed while living in the Islamic 

poltical and social set up. 

Islam not only gives minorities the right to live in an Islamic 

Society, but also gives them protection. The word “Dhimmis” gives 

minorities the protection in an Islamic society which they never 

entertain in their own society. Whether it was the time of the Holy 

Prophet, the Abbasid’s or Umayyad, everywhere in the Islamic 

society they enjoyed not only as minorities but also they were 

allowed to build churches, join Islamic forces and to become viziers, 

etc. 

It clearly reveals that Islam is a religion of peace that not 

only gives good tidings to the believers but aslo to the minorities 

who live among them. 

This article is a small replica of what the minorities enjoyed 

in the Islamic society. 

Keywords: Non-Muslims, Rights, Islamic Society, Minorities, Peace  
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 �ت وا� ��� � � � �م    ��ں � �ق � � اس � ��
�
� � ا� ر����ں � ا�����

� � ر� �
�

�  �ت � � �� � �ِم ��  ا��  د���۔ ا�م � �ف ا�� � �
�

� ��� �۔ �   ��� � �ق � � د��

��ں � دوا�� ر����   
�
� ا�م � ا�ر � ا����� �� :  

۔ ان �   ۔ ١ �  آ� ��  ا�� �� � � �   ��ے � ذر�� وہ �� � �� ���

 � اور ا�� 
�
 د�� ���  � � ر���� �

�
�   ذ� � �� � ۔ �� �  ��ہ �� ا�� ا�ح ��

  ر���� � ر���� � �ر �� �۔ 

۔   ۔ ٢ �  � � � �ب �� ��   وہ � �ا� ��

�  �  ا��ں � ��� �  � �
�

�   وا�  ر� ��   ر����ں  ا�  ا�م � ��   �ر�ں  �م

� �۔ اس � �  � �ق � � �� ��  �
�

�  �ر�  �� ذ� ��  درج ذ�� �� � :  
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  ��ات � ��ى 

 دى �۔ ار�ِد ا� �:    �
�

  ا�م � ��ات � د����ارى � �� �� � �

[ ±       °  ¯  ®  ¬«  ªZ 
)1(   

�� �وں � � �� �� �۔ (   )� ا� � �رے �و ��

  دو�ى � آ� �: 

[   i   hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \

  s  r   q  p   o  n  m  l  k  j

 y  x  w  v  utZ
)2(  

۔ ( � �
�

 � � � ان � دو� � �� � � � �
�

�ن �� اور ا�ں � �ت � اور وہ � ا��

� �ض 
�  � � � �د د�� �  � � �د ��� �  اور ا� � � د�� �ں � � وہ �ت ��� � ��

 �د ان ��ں � �ف � � � � اور �رے در���ن  � �ا� اس � � ��

�� �۔ � �۔ ا� � � 
�
����   )�� � ا� د�

 � � ا� ا�� ر���� �    �ى � د���  ��ہ � ��ى � اس �ر ��� ��  ��� 
� اس آ��

 � ��ہ � �ف �� دو�ى �ن �م  � �
�

 � اور � اس �  � �م � �� ��ہ � �
�

� �

 �د � �ے اور ا� � � ��  � وہ ��ہ �م � �ف ،ا�� �� � �د � �ے  ��

  ر�۔ 

���ہ  �ت �      �� �م � �:  � �ت ا� ����

وامنع المسلمين من ظلمهم واألضرار وأكل أموالهم إال بحلها ووف 

    )3( لهم بشرطهم الذي شرعت لهم في جميع ما أعطيتكم

�ں � � �� ان � �ن ��( اور ��� �ر � ان � �ل ��  ��ں � ذ��

 ان � �را �و � �� �   اور ان � � و�ے �� � �� � � ��    )� رو� ان � � ���

 �� �ت �     ا�� �ت � ��
�
�
� �

� �  � � �م �ا � ا�از � ذ� �گ ر� ��

 ا� �  � ا�� ۔ ان �� �ت �ن � � �� ��  �
�

� �ہ � دس �
�

�    ۔ ان � �



� � ر���� � �ق �
�

�   86  ا�� ر���� ��

 ��� � اور و� � � ا�ں � �اب  ۔� �� � ذ� ��ں � � و�د � و� � �گ ر� ��

۔ ان � �� آپ � ��  �  �ا۔ وہ ا ز �د �� و� � �گ ر� �� � �
�

� � ان � � � � � �  د��

� �� �  � �ا � اس � آپ ،� �� �ك �� ��� ��
�
�ن � �

�    � � � �وان، � ا��

  �ہ � � � : وا� ٔ 

" � �  � �ں � �� �رو� � رو� اور اس � ڈرو اور �ط ر�۔ ا�� ��ں � ذ��

�� � 
�

�� ��� �
 � � و� � �� � �  �ا � � � اس  ۔� �رى ��ى ���

 اس � � �را �و اور اس � � اور �� � و�ہ � �� � � �۔ ا س ��

   )4(۔"� �و اس و� �ا �رى �د �ے �

    �ں � �� ر�ل ��� �
�

�����   ملسو هيلع هللا ىلصا� �ان � �� �۔ اس �� ��  �ي ��ہ ���  � ا��

 :  � ��ن �� ��  � �ق �� � ����  

، ان � " �
�

�� ، ان �  �� ، ان ��ان اور اس � ا�اف � ��وں � �� �
�
ز����

 ا� � �ل، ان � �� و�� ، ان � �� ، ان � �� ان � �
�

ا�ن اور  �ر�

۔ ان � � ملسو هيلع هللا ىلصاس � ر�ل  � ��  �� �� ��   ��  ��د �� �� � �� �  � �
� �

�

� �   د� ا�از � اور � ان � �ق ��   �� � � ى� �� �
�

اور � �ر�

  ٍ� �� ا� ا� ۔ � ���� � ى�ڑ
�

�� ��� �  ا���� �
�
�� ،� 

�
�

�
را� ا� ر��

 � ا�   ز���دہ ان � � ��  �� � اور � � � ��� �� � ا� �ہ � � ����

� �� �  �ن � �� � ��  � � �م ���
�

�� ���  ان � � ،�ح ر� �۔ ان � ز�� ��

 � 
� �� �� � �� � اور � ان � � ���� �� � اور � ا�� �ج ان � �ز��

 �� �ے �  � � � ا� � � �� � اس � ��  ،��ل �ے �۔ ان ��

� �� � �ى �� � �ى �۔ اس  ،ا�ف ��  � � ��� � اس � � وہ �� ��

 �  �
�
 ا� � ا�ن اور � ا� ا�� �ں � � اس  ملسو هيلع هللا ىلص�رے �� � � ذ� دارى �۔ ��

 �اہ  � �
�

 � �� دو�ا � �زل � �۔ � � وہ �گ ��ں � �  �ا �رے ��

 �۔ ان � � �   ان � ��ى ��� �  � ان � �� � �ا� � � �� � ر��

� �� �   )5(۔"�ت � �ر � ��
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  � �����: ملسو هيلع هللا ىلص ر �

 اس � "   � �ے � ���  اس � �ق �� �دار � � � �� � � �ے � ���

 �� �
�
�   �� � ز���دہ اس � �� ڈا� � ��� اس � اس � �� � �ف �� ��

 �ں � ،�ے �
�

�� �
�
�
�
 �د ��� ��� � دن ��

�
  ۔ "اس � �ف �

  �� آزادى 

 آزاد �ں � اور ان � �� �ق � �     �� �ا� � �� �� ���ں �� �
�
��� ذ� ا� �

 � �� �۔  � �
�

  � � ��ى �� �

  ار�ِد ا�ٰ �: 

 [  ÕÔ  Ó    Ò  ÑZ 
)6(   

 ۔( � �
�

� � ��  ��  �    )د��

���ہ ����   ا�  �  �ت � 
�

 د�� ��  �   ��ت ��  ��  �   ذر�� �   �ار �

 ان � ��وں � ان � "� � � �ت �   � �� اور ان �� ��� �
�
��

�
�

�رے ��ت �ور 

 � �رى آزادى � �� � � ا�زت دى �
�

���     )7(۔"�� و ��

    
�
� �ت ا�� ��� �ہ � � � � �ت �� � و�� ��  �� � �  � �

 � �ہ � ��ہ ��  �: ، ا� ��   اس ��

ال يهدم لهم بيعة وال كنيسة وال يمنعون من ضرب النواقيس وال من "

  )8( "إخراج الصلبان في يوم عيدهم

� � دن ان � (  �۔ � ان � �� �
�

��  ��  � �
�

�� �ك � �  اور �� �� � ان � ����

�� �� � رو� �� �۔    )��س �     �� اور �������

 :  د�� �
� �

��    اور �م � �درى � ��

وال يهدم لهم بيعة وال كنيسة وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أي "

إال في أوقات الصلوة وعلى أن يخرجوا  يل أو نهارلمن ال ساعة شاؤا

   )9(."الصلبان في أيام عيدهم
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 �۔ وہ �ز � او�ت � �وہ رات دن ( �
�

 اور �� � ڈ�� �� � ان � ����

۔  � �� �ل � �� ������� � �� � �  اور �� �  ��س � � �� � ��� �( 

  �ن � �� 

��ں � �ن ��ں � �ن � �ا� �ار دى �۔ ا� �� �ن � ذ�   
�
  ا�م � ا�����

 �  ،� � �ے �
�

 � �د��� �� �۔ ا� �ل � ور�ء �ص �� � �� � �ل � �ص ��

� � �۔ 
�  � �� � �ن � د�� �

�
 � را� � ��

�
  �� �ن ���

   � ��� �� ��  ۔ �� � � �  ذ� � � �د��  �ن � ا��  ا��  � � � �ى ��
� روا��

 �ا � آپ ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل 
�
� ��  � ����� � � � ذ� � � � �را �� � ز���دہ ملسو هيلع هللا ىلص � �� ��

 � �د���    ۔)10(ذ� دارى � اور �ن � �ص ��

 �ن �  ��� � � وا� � ا�� ����� � ۔ �ت �ہ ��� ����� � � �د�� ��  �   ا��

 � اس � ا�ع دى � � آپ � � � �� � � ��  ��  ،�� �ل � ور�ء � �ا� �د���

� �   � � �ل � ور�ء ��  �� ا��
�

�� �
�
 اور اس � اس � �  ، � �� �� � ��  � �د �د��

  ۔)11(�د��� 

 ۔ ��  �ت �ن    �  � � � �د��  �ن � �م � ا��  ا�� � ز�� ��

 �ا � آپ �ت �ن
�
� ��  �� �� �  � �  ،� �� � � �� � � د�� �  �ت ز�� � ��

� � �ام  اور �ل � ور�ء � �ن �  ،اور � دو�ے �� � و� � �ص �ف � ��

 � �ا� ا�� 
�  د�ا� د��

� �ر د��
�   ۔)12( �ار د��

    �
�
� �ت � � �ا���  ذ� � � �د��  �ن � ا��  ا�� � آپ  ،� � ��

  ف �د���  � � � وہ ���   ،اور � �ن � ذ� � ور�ء � �د �د�� � ��� � �  �ص ��

۔ ا�ں � � �د���۔     )13(�د��
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  �ل � �� 

ذ� � �ن � �� � �ح اس � �ل � �� � ا�� �� � ذ� �۔   

 اور �  � �� � � ��� ��
�
۔ ا� �  ر� د�� ��  ��� �  � �

�
 ا� �

�

� �� �
�
 � �ر ز���� �ں � � �� ذ��

 � �ورت �� � �و� دے � � �� �۔ 
�

�� 
�   �رت � �ض � ز��

�    : �ب ا�اج ��

 �دى   � �اق � �ا � ��" �
� �

�  ��  � � را� � � ان � ارا� ����

 �ت � � �� ��   ��  ��اروں اور ��روں � ���
�
 را� � � ز���� �� �

 اور ا�ر  �  �ا � ���� �  ر� دى �� ۔ � دن � و �� �� ر�، آ� �ر ��

�  � ��� � �ف �رہ ��  � دس آد� ا� ����  ا�ع �ا۔ ا�ر �� �۔ �� ا��

� �ت �، �ت �ن، �ت 
�
��� � ��  � � �� �� اور �ے �ے ����

� �ے � � ا�  � ��د �۔�ت �� ، �ت �ا� � �

���   ا�ر �  ��ت �
�

 �ف ،� �   �ا��  �ت  اور  �ل  �ت  ر�  ��، 

��  � ��  �   د� �  �  �ں
�  ز�� �   ان �  �ں  ذ�� �  ��  � ��   را�  �م � ��،  �

  �ت �  �  � ا��ل ��
�  آ��  � ا�� ��� �� � ان � �ر �� �ا اور ، � �آن ��

  )14(۔ "� را� � � � � �م �� �ت �

 ر� دى � ��اروں � � ��
�
  ،�� �اق � � ارا� ز���� ان � ��� �ق دے د��

 ر� دى �۔    �۔ � � ارا� � ��ن � � ��

 � �ورت ��  
� � �� �۔ �ت � ، ا� �� � ز�� � ز��  ��� � �و� د��

 � � د� � �رے �  ا��  ر� �� ��۔ آپ � �ت ا� ��  ا�� ڑوں � �� � ��

�ں �  ،� � �ہ � �ر� � �� ا�ى   ذ�� �ں � � � اور اس ��  ذ��
� � � ا� وہ ز��

 دے دى �� ، �وں اور �ؤں � �� � آ� �
�   ۔  )15(� �� � ز��

 ذ� � �ت �    � � ا�� ��  �  � � ��ں � اس � ا�روں � �غ ���
� ��� 

 �۔ �ت �  �  �ہ �د���  � ا�� �ں �� �
�

 � ان � �� �  �د و�ں �۔ د�� �� �

 � ر� �۔ آپ   ا�ر �� ��� ڈ�ل �� ���� �!   � ۔ اس � �اب د�� � � : ا� آپ � �� ا��
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� �

�
��

�
 �� � �۔ �ت � ،�ك �ت � � �� �!ا���   اس و� � �� � � � د��

 ادا �دى ��
�

���    ۔ )16(� �غ � �� � اس � ا�روں � ��

  � �ت 

� � � �ت و��س � � و� � �� �   �
�

�    ،ا�� ر���� ��   � �ح ا��

  �ن � �ت وآ�و �۔ 

��� � � �ت �   ��
�
 � � �ر� �ت  �� �� � � ز�ن � � ذ� � 

  خزاك اهللاأ � �   �ے)  � � (ا� � ر�ا ��� ��
�
� �  � � � ���۔ اس � �ت 

 �  �ہ ،�ا� �� اور ا� �ے � ا� دے د�� �� � �  � � اس � � �ور �� اور ����

 اس � � �� ر�ں ،�ا � �زد  �ل وا�ف � �ف � � ��   ۔ )17(�ا ��

  � �   اس �ح : "در ا�ر ��
�

�� ���
�
 � �ز ر� وا� � اور اس � �

�
�� د�� ���

�
اس ��

 �ام �
�

�� ���
�
� � �  �    ۔)18( "�ام � ��

 �� ��  

   
�
� ��  ذ� � �ورى � و� � روزى �� � �� آ�� � اس � �ارے � ��

� �� �۔  ��� �ر �� �
�
  ا�ل � و�

   �
�
 � ا� �� �  �ت � � �ا��� � � � �� � �   ار�ۃ  �� �ى � � ا�

�ں � ��ت �م �و  روزى �� � � ،ذ��  اور �  ر�� �ڑ� � � �� � �
�

� ان �  ،� �

 �ت � � �   � �م �ا  ��۔ � ��  ��� �ر �
�
 ا�ل � و�

�
� ��  ��  �    �ران  ا�� �

� �� ��  �  � دردر �� � � آپ ،�ڑ� ذ� � د�� � � �رے �� ا�  :� اس � ����

�۔ اب � � �� �   و�ل �� �۔ � � �ان � اور �� � �� � � � ��� ��  � �
�

�ك �

 �۔ اس � � آپ  ر� � � � � � � ا�از �د��� � �
�

� ��  ر� ��� �
�
 و� � اس � ��

  ۔ )19(�د��� 
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 � � � �� � و�� �ہ � و� � ��ہ �� �� � �،  :�  درج ��   اس ��

 اس � �� "  � ا� �� �ڑ� �م �� � �ور � �� ���  � د���  � ان � �� ��

 � دو� � �  آن �ے ���
�

��  اور اس و� � اس � �  ،����� � �� � � �

� ��   ��ف �د���  � � اس � ���
�

�ات د�� �
�

اور اس � اور اس  ،�� اس � �

 وہ  �  �  �  ��   �د���  �ر �   ا�ل
�
� ��  �   ��ں �  �  �ل  و��  ا� �

 ر�۔ ا� وہ ا�� � � � �� � �� ں � اس � ��ں � � ��

�ل � � وا� � � �    )20(۔ "ا� و��

  ا�دى آزادى 

��ں � ا�دى آزادى �� �� �۔ ان � �� اور �چ ��   
�
 ا�����   ا�� ر���� ��

 �ام   �ن � �� �وں � �رت �� � ا��
� � �� 

�
�ں � � � ا� �  � آزادى �� �۔ �� ��

�و �و�۔  ��� � �  �اب اور ��� � ��ں � ا�زت �۔ ��
�
  � � ا�����

  ���� �ق 

 ان � �رہ    ��� � ا�ر �� ��
�
� � � �� �  �� �  � �� ر��� �

�
�  ا�� ر���� ��

 �دار �۔ � �ت � ت ��۔ � ���ں � ا�� ���  �� �ى ��
� ����

�
��   � ز�� ��

 �ا� � � � �ت �و � ا�ص   � �م �ا � وہ ا� �م �� � � ا�� ا�ر �� � � �� � �

   ۔)21( اس � �رہ �� 

 ا� � را� � �ر ��۔ �اق � ا�م � و�    ��ں � ا�ر ��
�
ا� �ح ا�����

 � 
�

�ر �� � را� ��
�
�� �

�
�� � � � � ا��� �۔ ا�� � اور ان � �رہ ��  �ا��

�
��� �  � و�ں � ����

 ����� �۔  �
�

  � و�ں ا�� ا�ر � �

 آزادى    �� ��ن ��

     � � � آزادى دى �۔ ا�� �ا� �� ��ں � ا� �� ��ن ��
�
ا�م � ا�����

   �ں �۔ ا� �ان � ��ہ �� �
�

� وا� �ر ملسو هيلع هللا ىلص  ر�ل اهللان � ��ن � �� � �

� �� �  � �
�

 �� �ا� �   ��۔ )22(� ��د��� �� ان � �� �� ا�ر �� �  را���
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 �
�
 اس � � �� ر�۔ �ت � � �ا���  :� �� � �ت � �ى  � دور ��

"  �  و� � � �� را��� � ��  �� � � �ں � ��ت � �� �ح ، �اب اور ��� � ذ��

 آزاد �ڑ د��� � � اس و� � �ل  ۔� �ت � �ى"��
�  د�� � �اب د���۔ ا�ں � ���

���ے � �� ز�� ��� � آزادى دى ��۔ آپ  ان � ��� � �
�

� � � ا� ��       � �م ا�  

 � ��� ��  � �
�

�د � � �وى �� � اور ا� �ف � �� � �ت ا�� �    ۔)23("� � �م � ��

:         �� ا� ا� �وردى � �� �  

" �  � �
�

� �� � � �   ا� �ق ا� �م � �س � �� �� � �
�

  ا�

   )24(۔"��

 � � ا� ا���� �� � � :  

"�  ر� � �� �ں � �� � �� �
�

����� ان � �ل و�ن � �رى �� �  ،� ��

 ا� �  � �ود ��
�
۔ �����  �را � �� � � ا� �ر � ا� �دت ��� � �

�
�۔ ا�

 �   �ر�ں �   ان  ���۔ � ��   �ر �   ان �   �وں ��   اور �  �   �۔  را� � �
�

�ا�

 ۔ �ض ازرو� � ا�زت � � وہ �� ��ہ ��� �ن ان ٍ� �� � �� �دى ��

� �� � � � �ح ��� �م �م �ں ��  � �
�

� ��ؤ �   ۔)25("�� ا��

 
�

��   د�� �م اور ا���

�� ا�� ��     �� ۔ �� � �
�

� ��   � �ى �ر � �ج ��
�

�� ا�� ر���� � ا���

  �
�

 د�� �  � � �د � �ن، �ل � ان � ا��
�

�� اور ��س � �� � ذ� دار �۔ � اور ا���

۔ ا� ا�� �� ان �  � �ہ � �� �� �
�

 ا�� و�  �رت اور  �ڑ� ، ،� �  �
�

اس د�� �

 وا� �� �� �۔  ،�� � �� �
�

  � وہ د�� �

���ہ "     �ت ا� ����  د� �م � �ا� �� �ں � �� ا��  رو�� � � �ر�ى ��

���ہ  ،�ن � � � � � � �  � اس و� ا� ����  � � وا� �د�� ��  �
�

� �ا � ��ں � ��
�
� ا�����

 �۔ اس و� � �رى �� � �� � ��  � ��  ��   اس �  ،�رى �� � �� �� � �
�  اس ��

 � �
�

   ۔)26("ر� � �� � �
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� � ا� �� � �ج   �
�

 ��  ا� � � � ��  � �
�

 و�ل � ���   �� �ا �� اس � �� ��

��� � � �۔  �
�
 � وہ ا�اد � "� اس � �� و�

�
��  وا� �ر � � � � ا��� ��  ��ن �� �

�
��ہ آذر��

� �� � ��  � �
�

�   �۔ ان � اس �ل � ��� �� �     ۔)27( "ا�� �ج ��

� � ��ے ا� ا� ��  ا�م ��   �
�

 ر� وا� �  � ا�� �� �� � �� �

 �� �ں  اور اس � �ض ان �  ،� �ج �� � �
�

 �� �ج � �� 
�

� �� � ان � �� ��

 ��    ۔)28( "� � د��� �� �� �ل � ���

  ر���� �ز� 

 � �� �ز�   
� ��ں) � � ان � ���

�
� �ں (ا����� �

�
  ��رى �ز�ں � ا�م �

� �۔  �ت �
�  �� �وا�  � �� د��  ��ہ � � ا� � ا�� � � ا� � �� ��

 �  � � اس و� آپ � � �ر ����
� �

� �
�

 ذ� � ا� �۔)29(� ا�� � �
�

� ا� � � ا�  �ت ��

 � �  �و � ا� �� � �ان �ر ��  ا��    ۔)30(ز�� ��

  ��� �وات 

 �ل   
�

 �� ا� �� ��
�

 �ا� �۔ د� � � ��ن � � �� �
�

 �ن اور � ا�� �� ��

�ز � ا �
�

 ا�  ا� �ا� �ار د��� �۔ ��  � �� �م � �ب �م � ��ن �� � �
�

�م � �� �۔ �

 � ا� �� � � د�ى � � �� �ملسو هيلع هللا ىلص �ر   � � ان �� �  �� د�� � ���  � ،� ا� �ان � ��

 � �� � � ��ارا� ا�ف �� �
�

   ۔ )31(اس � �� �

�دى � ان � زرہ �رى �� �۔ آپ  �ت �    � ��   ا�� �� �� � � 

 �ت � � �   �� �� اور ان � دو �اہ �۔ ا�� اور دو�ے  �� � �ا� ��

 �م � �ا� �   � �دت اور آ� � � ��
�
� ��   �� � �پ � � �� � ان � �م۔ ��

�دى ا�م � اس �ل وا�ف � ا �  �در ��د���۔ �� �
�

�  �دى � � �� � � اور �� � ���ر �د �د��

 � �ن ����    ۔)32(� د��
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 �� اور    � درس � ا�م � ا� ر���� � �م �� � ا� ر���� � �� � �� ��

 � ، ر� ، �� ، د��� � � �ں �۔ �م �ر�ں �� �
�

 ر���� �ن ��وں � � � ��� � �اہ ��

 �۔ 
�

�� ���
�
  � �و� �ر �� � �

 �  اور �رون �ت ��   �م � �� � ��
�
� � � ا� �� � ��ن � ��

 � � : ، د��  z      y  x �       ~Z  }   |  {    ]� ار�د ����
)33(   

 �� �ے ��� ڈرے۔ (
�

�����
�
� وہ �   )� � دو�ں اس � �م �ت � ���

    � �ب � � ��� �: ملسو هيلع هللا ىلص ا� �� � ���

[   6  5  4  3  2      1  0  /.  -  ,   +  *  )

  <  ;  :  9   87Z )34(   

 �م � اور ا� ( �ے  ، � � �م � دل ��� ا� �� ٰ � ر� � ان � �� �
�

� �

 � ��۔    )ارد�د � � � ��� � � ان � �ف � اور ان � ��

 : ملسو هيلع هللا ىلص  ر�ل ا� � �� ���  

رَ ((    )35()) َمْن ُيْحَرِم الرِّْفَق، ُيْحَرِم اْلَخيـْ

   )� �� � �وم ر� وہ �� � �وم ر� ۔(

  دو�ى � ار�ِد �ى �: 

َأَال ُأْخِبرُُكْم ِبَمْن َيْحُرُم َعَلى النَّاِر َأْو ِبَمْن َتْحُرُم َعَلْيِه النَّاُر، َعَلى ُكلِّ ((

    )36()) َقرِيٍب َهيٍِّن َسْهلٍ 

 � ��ں � �ؤں � �ن � آگ � �ام � اور � � آگ �ام �۔ � ( �� � ��

 �� وا� � اور �م � �۔  �   )اس � � � �م �اج ، �م ، ��ں � ���

  ��� ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ���  د� �ت �� �� � :  � ا�� ���� �  

فَِإنَّ الرِّْفَق َال َيُكوُن ِفي َشْيٍء  َعَليِك بالرِّْفِق، وِإيَّاِك والُعْنَف والُفْحشَ ((

َزُع ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َشانَهُ     )37(. ))ِإالَّ زَانَُه، َوَال يـُنـْ
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)  ��  �
�
� �� � �� �� � �� � ا� او� �زم �و اور � اور �� �چ � �۔ ��

 �� � �
�
�  � �� � اور � ��

� � ز�� � �� � وہ اس �  ��� � اس � ��

 �۔
�
 دار �د�� ��� ��(   

    ��   � � ۔ �� � ا�م �� � ��
�

�� ���
�
ا�م � � � � �� اور ر� � �

 �� � اور اس �  �
�

 �� �ام � � �ت � �ط �� � �� �ورى � � �� ا�م �۔ ���

� � �ر� اور د�� ۔ �ض �� � � �� � �ت �ا� �� ��   م ���

 ��  �ں � و�� �� �
�

�  

 اور �اج و�ل �� �۔ ا�م    ��� ،  �
�

��ں � � ا�� ر���� دو � � � �
�

�  

 �ت �   �� �۔ �� � � �   �اج � و�� ��  اور ���  ت�   �ر� � �م �

���ہ  � ان ��ں �  � �   ا�����
�
 �� اور ��� ��� � �

�
�ں) � � �� اور ا� � ان (ذ��

 �� � �   �ت �۔)38(� �ل �� � � �و
� �
� � �

 �ر � � �
� �

 � و�� � � � ���

� ۔  �� � ��  � �
�

 و�ل �   ان � � � � د�ؤ ڈال � � ���

�ں � �� �ء � �    ذ��

 � � � آزادى ا�م � ا�    � �ں) � ا� �� ��ن �� �
�

�ں (�  ذ�� ر���� ��

 �   �ں �۔ ا�ِ �ان � ��ہ �� �
�

 ان � ��ن � �� � � دى �۔ ا�� �ا� ��

   � �� ملسو هيلع هللا ىلص ��� � �
�

 �� �ا� �  ان � �� �� ا�ر ��  � �  �  د�� � �ف �ر � ��

   ۔)39(�

    �
�
 �ا��� �  �   �ت  ر�۔ ��  �  �   اس �  ��   دور �  �  را��� �  �ء

�ں � ��ت � �� �ح ، ” � �� :  �ت � �ى   � ذ�� � � و� � � �� را��� ��

 آزاد �ڑ د��� � �� �� � � � :  �ت � �ى ؟ “�اب اور ���   ا�ں �” � �اب د�� ���

���ے � �� ز�� � �� � آزادى دى ��۔ آپ �   ان � ��� � �
�

� � � ا�  اس و� � �ل �� �
� د��

� ��  � �
�

�د � � �وى �� � اور ا� �ف � �� � �ت ا�� �   ۔ )40(“�م ا� � � �م � ��
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 :   �� ا� ا� �وردى � �� �  

�ں) � ا� "  (ذ�� � �
�

 � � � �� ا� �ق ا� �م � �س � �� ��

�� �  � �
�

  ۔ )41("�

 �رہ � � � ا�� ر���� � �ف �ملسو هيلع هللا ىلص آ�ر   
�
� � � � آپ  ، � ���

 �رہ � � ا�ام ��ص ملسو هيلع هللا ىلص 
�
��� �� 

�
���ت اور ا� � و�� � �م �� ��� � �� � ا� ��

�د � ا �  �� اور � �� �
� �

� �� � و�� � ا�ف � � اور �� و�ت � �ى ��ہ �� ���  ��

 
�
��� �

�
��� ��

�
   دو�ے � �ون �� � ۔ ��  ا��  و�ن �� �  "� ا�� ���

�
�ق ���

� � �م � "��

 � ��� �  �ں � � �ر � �� آزادى ��"�ر �۔ اس ��ہ �� �د�� � ��  ��� �  ۔ �ن � اور ���

�ں � دو� �� �  �د�� �  �۔ �� �  دو� ر�� �دى اور �ن آ� �� �  �� ر� �۔ �� ��� ��

�ں � �ا� �ں � �د�� �    ۔ )42("�ق � ��

   � �� � � � 
� � � � ��ں � �ف زدہ � � �� � ، ��ں � �� �

�
� � � �  

�۔  �ں � � ا� �ك ��   � � �� � ذ��

 : � � � � 
� � �� 

� �
  �ر�

�۔ ان � �ل و�ن � �رى �� � "  ر� � �� �ں � �� � �� �
�

����� �� �

 ا� �  � �ود ��
�
����� ،   �را � �� � � ا� �ر � ا� �دت ��� � �

�
�۔ ا�

 �   �ر�ں �   ان  ���۔ � ��   �ر �   ان �   �وں ��   اور �  �   �۔  را� � �
�

�ا�

 �ض ازرو� ��ن ان � ��  ا�زت � � وہ ��ہ ��� ��ں � �� �دى ��

� �� � � � �ح ��� �م �م �ں  ��  � �
�

� ��ؤ �   ۔  )43("�� ا��

  �  �  � اوراق � � � � � � � � ر���� � � ��
� �
��ں اور �� ، �ر�

�
ا�����

ر� �۔ �م �م � �� �م � � ذ���� و�ار � � ز��  ا�ام � و�د ذ� اور � � �� �

�۔ ، �ارى  � اس � ا� �� ذ� اور ر�ا� � ا�م �� � اور ا� �م �م � �� آ� � �� � ��

 � ۔ �م �م �م �ر � �� �۔ ان � ��� � �
� �

، ا�دى ،  �� � رواج � ا� � و�وان � �

� �� �۔  �� اور �� آزادى � �وم �د�� ��  
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�
�

�
��ں � �� �� اور ا�ك �۔ ا��

�
 ا����� ا�م � � �م �ن ��ں ��

� �ر� �۔  � �ر� � ۔ �ت � اور �م ا�� �ق � ��ل �� � � � ��روں � � �� �ك ��

 ا�م �  ��ں) � وہ �ق د��
�
�ں (ا�����  �م ذ�� � �� � � � ا� �� �دہ ر���� ��  ا�� ا��

 �ورى �۔ �� و �م ،  �� اور �� � � �� � ان � �ت � اور ��� ، ا�� ، ا�دى ، ��

 �  � �
�

 و� �  ،   واد�  ا� ،  �  ا��  و � ���  ،   �رے  و ��  ،   �م  و  اور آ� �زات �
�

 ا�  ا��  �م �

 ا� آپ �  � ۔ �� � � ا�� ر���� � �م �ى ا�د و ا�ق � �ى �� ا��ت � � �د��

۔   �و� ��� ��م و � اور �� و�وج � ��
�

  �و� ر���� � �
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 �ا� �ت و �ا�
 

   34ا��اء : �رۃ  ) 1

   72ا��ل : �رۃ  ) 2

�وت �ن ، ص ) 3 �  ا�� وا�ك ، ��
� �
� ، �ر�   ٢٤٦٧ :�ى ، ا� � � � ���

 ، ىا� �ز ) 4 � �وت �ن ، ص� � ا�� أ، �ل ا��� � �� ، �
�
��     ١٤٧:�� ا�� ، دار ا� ا�����

   ١٣٧: ، ص �١٩٠٥ �� ، �ح ا�ان ، � ��ہ ، � ،  ��ذرى ،ا� � �����  ) 5

 256ا�ة : �رۃ  ) 6

� ا� � ��، ا� ا� ا� � � ، ا� ) 7
�
�

�
� � ��� ، ���ت ا�ز���    ١٧٧:ص؛ ا�� ، � ا����

�� � �ا� ، ا� ) 8 ����ب � �� ا�ا� �ا� ، �� �
�
��� ، ���ت ا�ز���    ١٨٥ :ص؛�ب، � ا����

�وت ، �ن: ص ) 9 � �� ،��  ، دار ا� ا����� �  اول �ء ا�ا���
�
   ٨٧ :ر� �، ا�� ا���

���، ا��  ) 10 �� ��  ، � ا��
� ��،ا� � �� �ن،دار ا� ا����� �وت، �ن��١٩٩٠ �   ١٧٢ :ص ؛ء،  ��

 ا�� ا��ر � ا�ا ) 11
� �
���، �ر�  وا� �م ا��

�
�ا�وا���

�
�
�
��

�
��، م��، � ا�� �  ؛��

�
��� ا���

   ١/١٠٧:،ص ١٩٦٤ا��،

 ، �ا��ن � ا� � � �،  ) 12 � ��، �ل ا��� � ا�د، �:��
�
���  ا�ء، ���

� �
   ٨٥ :،ص�١٩٥٢ر�

�وت ، �ن: ص ) 13 � �� ،�� �، دار ا� ا�����
�
�ۃ � � �ا���  ا� ا�ج ، �� �    ٩٥ :ا� �زى، �ل ا���

��، �ب ا�اج، ) 14 �����ب � ا�ا��� � ،��    ٢١٩ :ص ،ا�� دار ا�م ا� ��

15 (  
� �
� ، �ر�   ٢٥٧٠ :ا�� وا�ك ، ص �ى، ا� � � � ���

16 ( ً �
�
  ا ٔ��

 ، دار �� ا�، �ان : ) 17 �  ، � �، �ء را��� �
�

   ٢٢٤ :ء، ص�١٩٢١

�ان ا� ) 18  ، در ا�ر ، د�� � ، �: �، �ء ا���    ١٣٢:ھ،ص ١٢٥٦و�ف ا���

 ، دار �در  ) 19
� �
� ، � � ا� ا�م، ا�� � ا�ر� �

�
�وت،ا� ا� �    ٥/١٩٥ص: ھ،١٣٩٩: �ن ��

�، ��ہ، �:  ) 20  �� � و��
� �
�، �ر�    ٢٢٧ :ھ،ص�١٩٣٣، ا�ز��

�وت،�ن:  ا� �، ا� ) 21 �    ٥/٢١٥:ء،ص�١٩٦٨ا� � � �، ا�ت ا�ى، دار �در ، ��
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22 (  � �
�
��� ��� ،� � ���ۃ ا��� ا��، ا� واو�دہ، ا� �م، ا� � �ا� � �م، ا���

   ١٧٨ :ھ،ص�١٣٥٥:

�، ،� � � � � � ا�� �ا� �زى،  ) 23
�
�ۃ � � �ا��� �  ا� دار: ا�� �� �ا�����

�
�  

   ١٤٤ :ص 1984

، ا� ) 24 � � ،ا�وردى، ا� ا� � � � � ��  �ر�� ، � �د�� �
�

  �م ا��

    ٢٢٧ :ص،� 

��، ا� � ا� � � � ا� ) 25 ��، �ب ا�ان ، ا� ا���� ���         �
�
   ٢٣٦ :ء، ص١٨٨٦ ن، �  ���  �

 ا� ) 26
� �
، �ر� �  ا���

�  � �ا� :  ،�م�وى ،�� �
�

 ۔ا�    ١٨٨ /٢:ء، ص١٩٧٤ا��

27 (  ً �
�
  ا ٔ��

، �ب ا� ) 28    ٢٣٢ :ھ،ص��١٣٨١ہ، �:م، دار ا� ا��، �� ا�م ا� �ا� � ادر��

�وت، �ن:ص��ا� ) 29 � ��،��    ١٤٢ :ب، ا�ء ا�ا�ون، دار ا� ا�����

 ، ��ر: ) 30 �، � ���ں، �ء � � ��ار �� ، � �د��    ٢٠٩ :ء، ص��١٩٧٧

������ۃ  ) 31
 ،� ��، �ب ا�ب، دار ا� أا� �م، ا� � � � ا� � �� �وت، ا����� � �� 

  ٢٦٩:ص ھ،�١٤٠٦ن:

32 (  ،  �
�

�   ، ا������� اهللا � � أ� ا�� ����
�
�ء � ���ء و�ت ا�و��   ، ا����

�
���

�
ا�� ،  ا� ودار ا�� ���

�وت،�ن �    4/139:،ص 1996 - 1416 ��

    �٤٤ : �رۃ   ) 33

   ١٥٩آل �ان: �رۃ   ) 34

���ى، ا�م � � ا�ج   ) 35 �
�
 � ، �ب ا� وا�، �ب � � ا��،ا���

�
� ، � � � ا���

�
  ا���

�وت، �ن: �  ء��١٩٠٠
�   ٩/١٩٧ص:٤٦٩٧:�،���

36 (   ،  ��� ��  �  �  ��� ��   ا�  ا����  ا�اب �  ا��ى،  اهللا � اهللا ���  ر�ل �   � �ء � �ب و��

� � ا���دة �
�

�  ا� دار، ا�� � ا�����
�
�وت ، �ن: � �   ء ��١٩٥٨

�   ٩/٢٨،ص:2412: �،���

����� � ا� ، � ��،  ) 37
�
�� �

�  و�ة �� � أ�  ��� ا���   دار ���
� ، ص: ��٢٣٧٩١ � ،ا���

١٢/٤٤٧  
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  332:ء، ص١٩٩٣ا� �ون، �ا��ن ، �� ا� �ون، � دار ا�ز، � �� :  ) 38

� �ل اردو�زار ��ر، ��،  ) 39 �ت ر�ل �� ، ���    ٣١٥ :ء، ص�١٩٧٩ر� ، ��
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يہ ب
ي
اىس ملسو هيلع هللا ىلص: آرضحنت ىك حلص دحي  ىلمعتمكح  دافىع  اور اعمرشىت ، سي

Hudaibiya’s Truce:Political,Social and Deffensive  

Strategy of the Holy Prophet S.A.W   

ر )ر( ي

 

ڈئ

ي

ي ڈارٹك لضف رىب  ربيي

*

 

اطلسہنارم 

**

ہ

ABSTRACT 

Hazrat Muhammad  is the last Apostle to human beings. 

He was gifted with a divine Deen having complete code of life. 

Every field of life has been discussed in the Holy Quran and Sunnah 

of the Prophet . As an Apostle, head of the state and army 

commander, He guided the mankind and provided an excellent 

example in all the perspectives of life.  

As a commander of the Islamic forces, the Holy Prophet  

fought twenty seven Ghazwat after migration to Madina. In Zeqaida 

6 AH, during the pact of Hudaibia a complete turn was taken by 

Muslims. After this event, the Muslim army role changed to 

offensive rather than defensive. Immediately, after the pact, the Holy 

Prophet  attacked on Khyber in Muharram 7th AH, while the 

whole Hijaz region was captured during the Ghazwa Fath-i-Makkah. 

In this article, the strategy and tactics employed by the Holy 

Prophet  during Hudaibia truce have been discussed. These tactics 

are useful and beneficial in modern era warfare also. As an ideal for 

all the Ummah, lessons should be extracted by the commanders to 

defend their motherland and ideological boundries. 

Keywords: Hudaibia, Prophet Muhammad , tactics, 

strategy, Makkah, Hudaibia Pact 

____________________ 

س *

مك
ي
ي

ڈ

ي

 اكي

ي

ي

وىس   اي
ي
 اي

ف

ي  ،چ 

ف

ش

ي

  ، االسم آابدویوینریٹس افوڈني

رر **
چ 
يك ي
ل

 ، االسم آابدوگنیلزجیریٹس آف امڈرن  لنشین ویوین،السہیمہبعش ولعم ا ،ر ا
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)س ل م ( ےس ےہ سج ےک ینعم السیتم او ر حلص ےک ںیہ ۔ االسم انم اور  "ملس"السم اک امدہ ا

السیتم اک دنی ےہ ۔ اینبدی وطر رپ ہی گنج، اغبوت اور ااشتنر وک دنسپ ںیہن رک ات ۔یہی وہج ےہ ہک بج ہکم 

شی ےن دمہنی ونمرہ ىك رطف رجہت اک مکح دای۔نکیل رقملسو هيلع هللا ىلصرکمہم ںیم املسمونں اک انیج دو رھب وہ ایگ وت آپ

اسل کت رہ مسق ىك  ۳۱بت ، ہکم اور آس اپس ےک وہید وک املسمونں اک دمہنی ںیم نیچ ےس رانہ وگارا ہن اھت

اکتفیل اور ملظ ومتس ربداتش رکےن ےک دعب اہلل اعتٰیل ےن املسمونں وک ڑلےن ىك ااجزت دے دی ۔اور اذن 

ہ اتقل ےس قلعتم یلہپ ویح ُارتی ۔

  oٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ژ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ہ(۳) ژ………ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  

نج املسمون ں ےس ڑلایئ ىك اجىت ےہ اںیہن ڑلےن ىك ااجزت ےہ ۔ ویکہکن ان رپ ملظ وہ راہ )

اقدر ےہ ہی وہ ولگ ںیہ ہک اےنپ رھگوں ےس انقح اکن ل دےی ےہ اور اہلل انیقی ان ىك دمد رپ 

ےئگ اس ےیل ہک ہی ےتہک ںیہ ہک اہلل امہ را اپاہنلر ےہ اور ارگ اہلل ولوگں وک اکی دورسے ےس 

)وہیدویں ےک (ابعدت  ،)اسیعویئں ےک(رگےج، عم)راوبہں ےک(وص  ہن اٹہات راتہ وت 

اک تہب اس ذرک ایک اج ات ےہ رباب د وہ یکچ اہلل  اخےن اور )املسمونں ىك (اسمدج نج ںیم

 ۔(وہںیت

 اىس ااجزت ىك اینبد رپ املسمونں ےن رجہ ت دمہنی ےک دعب یئک اباقدعہ ںیگنج ڑلںی۔ حلص دحہیبی

ہ: یھب زغوات ںیم اشلم ایک اجات ےہ ۔اراشد ابری اعتٰیل ےہ وک

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ

  (۲) ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 رک رےہ ےھتان )

 

يعت
بي
ب
ي  مت ےس 

ف

اہلل اعتىل ؤمونمں ےس وخش وہگيا بج وہ درتخ ےک ن

 ےک دولں اک لح ان وک ولعمم اھت اس ےئل ان رپ تنیكس
ي
 انزل امامیئ اور ان وک ا مام ں

ب  حتف شخب دی
ي
ہ۔(رقي
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ي اک سپ رظنم حلصہ ب
ي
ہدحي

 افكر اناکم وانرماد وہرک ولٹ ےئگ ےھت۔ رگم ان ےک ادنر اب یھب  ٥زغوہ ازحاب )
ي
رجہی(ں

 
ي
 دبدہعی ىك  ملسو هيلع هللا ىلصوجش وموجد اھت۔ ىبن رکي

ي
ي

ف

 اک احمرصہ رکےک ان

ہ

ےن زغوہ ازحاب ےک وفراً دعب ونبرقيي

ہ  زسا دی ۔

ہ وتفاحت ےپ در ےپ وج وک املسمونں رپ قح احمذ دوران ےک رجہی 6' ٥ ہنس يتب ي
ص

ف

ن
ہ  ي

 

 ےک ان وہئ

ر ااصتقدی،سياىس ابثع

ف

ي

ف

ہ ىك االسم ےس اابتعر ركسعی ئ

 

ي

ش

ي
رہ'' ح ہ'' رعب امنےئ زجيي

ي
ہ ےس ےلہپ ں

ي ي

 ك

ڈا ااكمن ييہ ےئل ےک ملسو هيلع هللا ىلص اہلل روسل ىہ اسھت ےک اس وہىئگ اراپدیئ و مكحتسم زييادہ ي
 
ہ ہک وہگيا پ

ش

ي

 ىك رقي

ر ےک گنج واسامن اسز و اہحلس اور رطخ و البوخف ےس اسزوشں
ي

ف

ب
ار رفس اک ہکم ب ي

ف 

 ےس ہبعك زييارت رکےک اخ

ہ وہ رشمف

ي

رون ادنرون ےن ملسو هيلع هللا ىلص آپ انچہچن كس ي
ب
ہ وئ

ف

اىس ، ابعدی اس اےنپ ولگ ہک رکاييا االعن دميي  سي

ياری ىك رفس

 

ہ ت ہ ۔رکيي

 
ي
ا  وت احصہب رکام  ملسو هيلع هللا ىلصاىس اسل ىبن رکي ا   ےن وخاب دكيي ا  اور اماميي  ’’ہوک يي وخاب انسيي

ي
ں

ي 
ي
 اہلل اک وطاف رکرےہ ہ

 

ي ي اور بب
ي
 اور املسمن ہکم چنہپ ےئگ ہ

ي
ا وگييا ں

 ےک “ےن دكيي

ف

۔ وخاب دھكيي

 اہلل ىك رغض ےس  ہکم ملسو هيلع هللا ىلصدعبآپ 

 

ي ےن آدنئہ اقمم ےک ےئل تمكح ىلمع وعض رکےن اورزایرت بب

ا۔ االعن رکےن رپ  ًہرکمہم اجےن اک ارادہ كي با
ي
 وہےن رواہن رپ رفس اس ےن ااماد زييادہ ےس وس( ۳011) وچدہ رقتت

ہ : ہک امامييا ےس ان ےن ملسو هيلع هللا ىلص اہللروسل  ، رکدی اظرہ آامدىگ ےکےئل

ہ گنج دصقم امہرا اک اجےن رپ رفس اس
ي
ي

ف

ہ اسھت اےنپ صخش رہ انچہچن ےہ رکان رمعہ ہكلب ن  ےس وہج اس ولتار ايي

ہ ۔ ےہ رضوری ےکےئل اسماموں ييہ ہک ےہ اتكس ےل

ہ رقابىن ےن ملسو هيلع هللا ىلصہآرضحنت

 

 احصہب العوہ ےک ملسو هيلع هللا ىلص پآ۔ےئل اسھت اےنپ اوٹن( 01) رتس يكي

ہ دصقم ےک رقابىن یھب ےن رکام

 

يفہ'' ےن ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل ۔ ےئل اسھت اےنپ اوٹن يكي ي
حل
ل

 اقمم انىم'' ذوا

ہ اخرط ىك زييارت ىك دخا اخہن وک رجہی 6 ہنس ادعقلہ ذی یلہپ اور ابدناھ ارحام رپ

ف

 رواہن اجبن ىك ہکم ےس دميي

۔وہےئ

(۱)

  

ار ہکم رفس اک ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل اسھت ےک دعتاد رصتخم اس ىك املسمونں ي

ف 

 ركسعی یھب وہ اور رکان اخ

ر ےک واسامن اسز
ي

ف

ب
وہکن اھت ہن اخىل ےس رطخات ب

ي
ہ ہک اھت واحض ييہ ك

ش

ي

ر اگلےن رضب اکری رپ االسم رقي

ف

ي

ف

 روسل ئ
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ہ ىہ وسےتچ ھچك العوہ ےک اٹہےن ےس راےتس اےنپ وک ملسو هيلع هللا ىلصاہلل
ي
ي

ف

 اک ان دوران ےک ںاسول دنچ زگہتش اور ےھت ن

ڈان اسھت ےک ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل اسہقب ہ گنج مي
ي
 بج وت ىھت اھكیئ ىك ہنم ابر رہ ہک اھت ڑپا رطح اس ں

ں اسھت ےک امجتع رصتخم اس ىك احصہب وک ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل
ي
ھي

يك ي

ہ اور ےگ د
ي
ي

ف

 آرضحنت ہک وہاگ ولعمم ان

ر ملسو هيلع هللا ىلص
ي

ف

ب
ہ ےک اہحلس ب

ف

ہ رےہ ال رشتيي ي
ي
 روسل اور ےگ وکشش ىك ااھٹےن افدئہ ےس ومعق اس الاحمہل وہ وت ہ

ہ رک امتم ىہ اکم اک ملسو هيلع هللا ىلصاہلل ہ ےس وہج اىس انچہچن  ۔ےگ ديي

ف

ں
ي
فقي

ہ رحصا اور انم

ف

ي

ش
ف

 آرضحنت ےن رعوبں ن

ا اانتجب ےس اجےن ہکم اسھت ےک ملسو هيلع هللا ىلص ہ ييہ اور كي ب
ي

ف 

ا اذخ ن  ےک امجتع رصتخم اس ىك املسمونں وہ ارگ ہک كي

ر اسھت
ي

ف

ب
ہ ےک اہحلس ب ي

 

ہ رہزگ وت ےگ اجئ

ف

ہ ہن واسپ دميي

ي

ہ بج اور ےگ آكس

ش

ي

 اسز ومعمىل وک امجتع اس رقي

ں اسھت ےک واسامن
ي
ھي

يك ي

ہ وت ےگ د
ي
ي

ف

ہ ان

 

ي

ف

ہ وانوبد ن ۔ےگ رکديي

(0)

ہ 

يدڈ رقآن بي
چ
م

 ہک ےہ امامييا وہےئ رکےت ااشرہ رطف ىك امگن ےک ان ےن 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   ژ

 (٥)ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

 نینمؤم اور روسل ہک اھجمس ویں ےن مت ہكلب( وہ رےہ ہہک مت وج ےہ ںیہن وہ ابت الص رگم) 

 اور  اگل الھب تہب وک دولں اہمترے ایخل ہی اور ےگ آںیکس ہن رک ٹلپ رہزگ ںیم واولں رھگ اےنپ

ہ (۔وہ ولگ ابنط دب تخس مت اور ےئک امگن ربے تہب ےن مت

۔ےس رواتی     رضحت رباء  ي
ي
ہےہ آپ امامےت ہ

َة، َوَقْد َكاَن فَ ْتُح َمكََّة فَ ْتًحا، َوَنْحُن نَ ُعدُّ )) وَن أَنْ ُتْم اْلَفْتَح، فَ ْتَح َمكَّ تَ ُعدُّ
َعَة الرِّْضَواِن يَ ْوَم اْلُحَدْيِبَيِة، قَاَل: ُكنَّا  َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه اْلَفْتَح بَ ي ْ

  (6) ((َوَسلََّم، َأْرَبَع َعْشَرَة َوِماَئةً 

 ،ےب کش ہکم ىك حتف یھب اکی حتف ىہ ےہ ،( ےس ہکم ىك حتف رماد ےتیل وہاان فتحنااے ولوگ!مت ))

آدىم  وچدہ انچہچن مہ بس وس، حتف اجےتن ںیہ ،رگم مہ وت تعیب روضان وک وج دحہیبی ںیم وہیئ 

ہ۔(ےک رمہاہ ےھتملسو هيلع هللا ىلصروسل ارکم 

 ابدنھ رک رقابىن ےکاوٹن اسھت ےئل  رمعہ ىك

 

ي

ف

ار ےئگب ي

 

ي

۔ دوتسر رعب ےک اطمقب ذاىت ہ

ہ

ل

يام ےک ادنر اسھت ےلرک يي اقہلف رواہن وہا۔ رقابىن ےک اجوناروں وک ذوا

ف

 وھچڑ دييا۔ ىبن حہ)ولتار(ت
ي
يفہ ں ي

ل
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ي
 دقىم وفىج مظن وطبض اور تمكح ىكملسو هيلع هللا ىلصرکي

ش

ي
 

اک  ىلمع ےک ابلكل اطمقب ىھت۔ وچدہ وس احصہب رکام يي  ي

  ايي اکمل ىك
ي
 ىگنج قشم ىھت ےسج وفىج االطصح ں

ي
 آےگ ڑبانھ دورسے وظفلں ں

ي
وصرت ں

(Exercise with Troopsوک االطع ىلم وت اےنپ وبعمدوں ىك 

ش

ي

ي ۔ رقي
ي
ہ ( ےتہک ہ

ق

ا ہک  ں اھك رک دہع كي
ي
مي
س

ہ
ي
 وہملسو هيلع هللا ىلصىبن رکي

ي
ي

ف

 دالخ ن
ي
ہ ہکم وک االسم اپسہ ےن اوہنں انچہچنےن ديي ےگ۔ وک ہکم ں

ي
 وہےن دالخ ں

ہ روےنك ےس

 

ڈ نب اخدل'' يكي     رواہن اجبن ىك ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل رمہاہ ےک وساروں( ۲11)دووس وک'' ولي

ا۔ ال اس ےن ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسلكي ي

ف

ہ ےک خ

ش

ي
 

 اجری رفس اانپ رک دبل وک راہتس وہ ہن اقمہلب ےس دنمش ہک رظن ي

يہ'' اور راھك ب
ي
يام رپ ہگج انىم  (٨'' ) دحي

 

ا ق ڈ نب اخدل''ركشل اماميي  رکات اعتبق اک ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل یھب'' ولي

ہ ےک االسم وہااپسہ ہ اور گياہ چنہپ زنديي ي
ي
  ڈاال۔ ڑپاؤ ےن اس وہ

ي
ے ےک رحتم ملسو هيلع هللا ىلصىبن رکي

ف

ي
 
ي
 
ہ
م

 اور ارتحام ےک 

ہ اےنپ

ش

ي
 

ہےھت۔ وکاشں ےئل ےک ےنچب ےس اصتدم ےک رہمسق تحت ےک اقمدص و ادہاف رظن ي

وک رقشی ہکم ىك اجبن  ىہ رضحت امثعن ےن دحہیبی ےک اقمم رپ ڑپاو ڈاےتلملسو هيلع هللا ىلصہىبن رکمی 

دا یگیئ ےہ ہن ہک گنج و رواہن رکدای اھت اتہک اںیہن آاگہ ایک اجےئ ہک املسمونں ىك آدم اک دصقم رصف رمعہ ىك ا

ہ۔دای ایگ ےہ ےک ہکم ےنچنہپ ےک دعب ہی اوفاہ وہشمر وہىئگ  ہک آپ وک لتق رک امثعن دجل۔نکیل

ہ

 

يعت
بي
ب

ہروضان  

ہ امثعنرضحت  بج ہ وک اوفاہ اس وت آےئ ہن واسپ رپ وتق حصي

 

ي
ہ ہک ىلم وقتي

ي
ي

ف

 رکدييا لتق ان

  ابت ييہ اور ےہ گيا
ي
 ہک امامييا ےن ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسلی۔ انچہچن زگر اشق تہب رپ املسمونں اور  ملسو هيلع هللا ىلصىبن رکي

ہ کت بج

ش

ي

ہ اخہمت اک رقي
ي
ي

ف

ہ ن

 

ےک دتس ابمرک رپ ملسو هيلع هللا ىلصہاہلل  ےن  روسل ۔ وچدہ وس احصہب رکلي

ہتعیب ىك ۔
ي

ي

ہ وہ ي

 

يعت
بي
ب

ہ'' ےسج ےہ 

 

يعت
بي
ب

يرر ےس'' روضان 
يبي
ع

 

ن

ا  ا كي يدڈ رقآن ۔ےہ گي بي
چ
م

ےن اےس ویں ایبن ایک   

ہ۔ےہ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ

ہ  (۳1) ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ہؤم اہلل) 

ف

ي

ف

ي ہ ےک درتخ وہ بج وہگيا وخش وتق اس ےس م

ف

ہ ےس مت ن

 

يعت
بي
ب

 ان ےھت رےہ رک 

ان ان ےن اس ےئل اىس اھت ولعمم وک اس احل اک دولں ےک

ف

ي
ا انزل وكسن رپ و امط  وک ان اور اماميي

ہ ا مام
ي
ہ ں ب

ي
ہ۔(ىشخب حتف واىل وہےن رقنعي
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ہ

 

 

ي
  رواي
ي
ہےہ :ں

َعَلى َأيِّ كوع بى ُعبيدة قَال قُلُت سلمة بن األأ))َعْن يزيد بن 
َقاَل َعَلى  يَ ْوَم اْلُحَدْيِبَيةِ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهُ  َصلَّى بَايَ ْعُتْم َرُسوَل اللَّهِ  َشْيء  

 ((اْلَمْوتِ 
(0)

  

يدڈہ  بي
عي
ڈ نب اوب ريي

ف

 ےن رضحت ہملس نب اوکع )رضحت يي
ي
ي ہک ں

ي
ےس وپاھچ ےتہک ہ

 ىل۔ اوہنں ےن امامای !   ملسو هيلع هللا ىلصہک روسل اہلل 

 

يعت
بي
ب
ي ےک دن سك زىچ رپ  ب

ي
ےن آپ ےس دحي

ہ(۔""ومت رپ

ہقیبطت رواایت

  

ي

  اجعم اخبری اورحص
ي
ڑلایئ ےک دوران اثتب دقىم تعیب ىك ابتب  رتذمی ىك دورسی رواييات ں

 وک

ش

ي
 واىل دحي

 

يعت
بي
ب
 نسح  "اک ذرک ےہ ۔ اامم رتذمی ےن ومت رپ 

ش

ي
ق يي "دحي

ي
بي
طي

 

ن

 
ي
 اہك ےہ ۔ دوونں ں

ي

حص

  ےہ ہک یئک احصہب رکام 

 

يعت
بي
ب
ہ۔ىكےن ومت رپ اور یئک ےن ہن اھبےنگ رپ 

ہ

 

يعت
بي
ب
ہ اىس 

ي
 ىبن رکي

ي
ي اہھت وک رضحت امثعن  ملسو هيلع هللا ىلصں

 

ا اور  ےن اےنپ ابئ اک داانہ اہھت رقار ديي

 ىك ان ىك

 

يعت
بي
ب
 وخزفدہ وہےئ اور ان ےک یئک ۔اجبن ےس اےنپ داےنہ اہھت رپ 

ش

ي

 اک احل نس رک رقي

 

يعت
بي
ب
اس 

 آپ
ي
ي ں ب

ي
رے دحي

ي
 ىك ملسو هيلع هللا ىلصرسدار كيي دعبدي

ش

ي

اجبن  ےک اپس احرض وہےئ ۔ رعوہ نب وعسمد وج رقي

ا اھت  ےس ر نب رک آيي ي

ف

ا ہک دگن رہ گيا۔ سوت ا۔ س
ا رظنم دكيي  ےن ايي

ي
 ہکم ےس ان اافلظ ں

ش

ي

واىسپ رپ رقي

ہاخمبط وہا :

َأيُّ قَ ْوم  ، َواللَِّه َلَقْد َوَفْدُت َعَلى اْلُمُلوِك ، َوَفْدُت َعَلى قَ ْيَصَر ، وَِكْسَرى 
َقطُّ يُ َعظُِّمُه َأْصَحابُُه تَ ْعِظيَم َأْصَحاِب ، َوالنََّجاِشيِّ َواللَِّه ، ِإْن رَأَْيُت َمِلًكا 

ُهْم ،  ُمَحمَّد  ، َواللَِّه ، ِإْن تَ َنخََّم ُنَخاَمًة ، ِإال َوقَ َعْت ِفي َكفِّ رَُجل  ِمن ْ
َفَدَلَك ِبَها َوْجَهُه َوِجْلَدُه ، فَِإَذا َأَمَرُهُم ابْ َتَدُروا َأْمَرُه ، َوِإَذا تَ َوضََّأ َكاُدوا 

وَن ِإلَْيِه يَ ْقَتتِ  ُلوَن َعَلى َوُضوئِِه ، َوِإَذا َتَكلَُّموا َخَفُضوا َأْصَواتَ ُهْم ، َوَما ُيِحدُّ
   (۳۳) ......النََّظَر تَ ْعِظيًما َلهُ 
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رر)اشہ ، ےھجم ابراہ اجنىش  )اشہ ہشبح(! اے وقم  )
يص قي

 اجےن اک اریان)اشہ ( اور رسكی ٰروم
ي
(ےک درابر ں

 ےس وکیئ یھب ،اافتق وہا ےہ
ي
 آييا رگم ےھجم ان ں

ي
ي

ف

ا رظن ن تمظع اس ےک درابر واولں ےک دل  سج ىك،ابداشہ ايي

 وہ

ي

 اسي
ي
ي ااحصب دمحم ،ں  دمحم ملسو هيلع هللا ىلصيجب

ي
وھتاتك ےہ وتاس اک اعلب دنہ  ملسو هيلع هللا ىلص۔دمحم “ےہ ىك ملسو هيلع هللا ىلصےک دل ں

 اپات یسك
ي
ي

ف

 رپ رگےن ن

ف
ي
ا ےہ ۔ بج  زں

 

ي
ہن یسك ےک اہھت رپ رگات ےہ اور وہ صخش اس اعلب دنہ وک اےنپ رہچہ رپ لم ل

  ملسو هيلع هللا ىلصدمحم 

ف

ي ۔ بج وہ ووض رکات ےہ وت آب لمعتسم وک لي
ي
ل ےک ےئل بس ابمدرت رکےت ہ

يي
م
ع

 

ن

ا ےہ وت 

 

ي
وکیئ مکح دي

ي وگييا ڑلایئ وہ ڑپے ىگ۔ بج وہ الكم رکات ےہ وت بس ےک
ي
بس پچ اچپ وہاجےت  ےک ےئل اسيي رگےت ڑپےت ہ

 رضحت دمحم 
ي
ي ۔ ان ےک دل ں

ي
ہ ملسو هيلع هللا ىلصہ

 

 دھكيي
ي
ي

ف

ہ۔۔(اک اانت ادب ےہ ہک وہ اس ےک اسےنم رظن ااھٹ رک ن

ری راےئ ےہ ہک ان ےس سج رطح یھب ےنب حلص رکول ۔   اتہك ےہمي
ي
ہاور آرخ ں

ہذمارکات اک آاغز

ىبن  احالہکناکاظمرہہ ایک  ےلسلس ںیم رقشی ےن رہ دہعف  انعد،ضغب اور دعاوت ارکات ےکذم

ہ رکےن گنج مہہک  ےن ابراہ اس ومفق اک ااہظر یھب رک دای اھت ملسو هيلع هللا ىلصہرکمی

 

ہ يكي
ي
ي

ف

ہ آےئ ن ي
ي
 دصقم امہرا ہكلب ہ

ہ اور رمعہ وت ہ ےہ وہان رشمف ےس ہبعك زييارت 

ف ي

ہ درھم ٹہ ل

ش

ي

ہ ےن رقي

ي

ہتخس  اسي

ي

ار اپيل ي

ف 

 یسك وہ ہک ىك اخ

ر اصمتحل اسھت ےک ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل یھب رطح

ف

ہ رباتؤ آمي
ي
ي

ف

 ےن اوہنں ۔اثمل ےک وطر رپ اچےتہ رکان ن

ہ رنم ےک ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل وں( ٥1) اچپس ےک ركشل اےنپ وہےئ ااھٹےت افدئہ طلغ اک رويي ي
ي

 اکم  اس وک اپسہ

ہ ےک االسم اپسہ وہ ہک اھت رکدييا رقمر ےکےئل ہ ےل ےک رک رگاتفر وک ولوگں دنچ اجرک زنديي ي

 

ہ آئ

ف ي

 اپسہ ل

ا رگاتفر وک بس ان ےن اپابسونں دعتسم ےک االسم ہ دختم ىك ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل اور رکلي
ي
ہ ں

ش

ي
 

 ۔ رکدييا ي

ہ ےن ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل
ي
ي

ف

ہ اتبےن ييہ ان

 

ر حلص روييہ اک ملسو هيلع هللا ىلص آپ ہک يكي

ف

ا آزاد وک بس ان ،ےہ آمي ۔رکديي

 (٩)  

ہ

ہ دعب ےک تعیب روضان ےک واہعق

ش

ي

ہ'' ےن رقي

ي
ي

 روسل ےس رغض ىك اصمتحل وک'' رمعو نب س

ہ دختم ىك ملسو هيلع هللا ىلص اہلل
ي
ا رواہن ں ہ۔  كي

ي
ا اعمدہہ اک حلص دعب ےک ووگتفگ ثحب وطي ا كي اد ىك سج گي ي

ف

ب
ہ رپ ب

ف
ي

ف

 رطف

ہ
ي
ہ کت اسل دس ہک وہا ےط ييہ ں ہ ہن گنج ےس دورسے ايي ہ املسمن وت اسل اس ، ےگ رکيي

ي
ي ي

 واسپ ےس ن

ہ

ف

ہ ےلچ دميي ي

 

ہ اجئ

ف ي

ہ اسل آدنئہ ل

 

ي ہ آےتكس وک زييارت ىك اہلل بب ي
ي
ہ ، ہ

ف

ں
ي
مي
سل
م

ہ 

ف
ي
ہ اىنپ وک ورشمك

ف

ي
 روسامت دي

، ااجزت ىك رکےن ادا ہ وہگي

ف
ي

ف

ے سج وہ ہک وہىگ ااجزت یھب ىك ابت اس وک رطف
ل
 
ي
 
قي

ہ یھب وک  ي
ي
يف اچہ ي

 اانپحل

ہ
ي
ہ ارگ انبل

ش

ي

ہ ان وت ىل انپہ ىك املسمونں ےن امد یسك ےک رقي

 

ہ واسپ اےس وہ ہک وہاگ الزم ييہ يكي ہ رکيي

ف ي

 ل
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ہ

ش

ي

ہ رضوری ييہ ےئل ےک رقي
ي
ي

ف

ہ انپہ املسمن یسك یھب وہ ہک وہاگ ن

ف

ہ واسپ وک زگيي ان دہع اک حلص بج ۔ رکيي ي
 
 وپ

ا ا اووٹنں ےک رقابىن اىنپ ےن املسمونں اور ملسو هيلع هللا ىلص اہلل روسل وت وہگي  ارحام رک رتوشا ابل ےک رسوں ، وکرحنكي

ہ ےلكن ابرہ ےس

ف

۔آےئگ واسپ اوردميي

ہ (۳۲)
 آایگ وج اظبرہ وت

ي
 ايي امہ حلص انہم ووجد ں

ي
ب ں

ي

ف 

املسمونں وک ولغمب  اس تمكح ىلمع ےک ن

ر اور حتف ہکم رپ جتنم وہےئ ب
ي

ف

 ےل اجراہ اھت رگم اس ےک اسيي دور رس اتنجئ ےلكن وج حتف خ
ي
  ں

ي
يك

(۳۱)

ہ۔

يہ     حلص دح ب
ي
ہ: ىك امہ رشاطي

 ںیھت اس اعمدہے ىك درج 
ي
ہ: ذي

 ىك ،دس اسل کت ابىمہ حلص رےہ ىگ 

ف

ي
ب

ف

 یسك اجن
ي
 ۔ وک روک وٹک ہن وہىگ آدم ورتف ں

  ہوج ي
ي
ہ، ابقلئ اچہ ي

ي
ي اور وج ابقلئ اچہ

 

 ےس لم اجئ

ش

ي

اجبن اشلم  املسمونں ىك ،رقي

 ونب ركب
ي
ي ۔)اىس رشط ےک ےجىتن ں

 

وہاجئ

،

 ےک اور ونب زخاہع 

ش

ي

رقي

،

يف   ي
املسمونں ےک حل

ہ دودتسار ابقلئ ےک وقحق یھب، نب ےئگ(
ي

ي

 وہں ےگ ۔ ي

 ا ،ااجزت وہىگ اےلگ اسل املسمونں وک وطاف ہبعك ىك ي

 

ي

ر ان ےک پ م رپ ہن اس وتق ہ

 اسھت وہں۔
ي
 وہں ےگ وگرفس ں

  
ي
 ےس وکیئ صخش ىبن رکي

ي
 ں

ش

ي

ےک اپس املسمن وہرک الچ اجےئ وت اس  ملسو هيلع هللا ىلصارگ رقي

ا اجےئ اگ  ےکبلط رکےن رپ واسپ كي

ش

ي

 ارگ وکیئ صخش االسم وھچڑ رک  ،صخش وک رقي

ف ي

ل

 رکيي ےگ۔
ي
ي

ف

 اےس  واسپ ن

ش

ي

 ےس اجےلم وت رقي

ش

ي

 رقي

ان ےھت  اس  آرخی رشط رپ احصہب رکام 

ش

اں کت ہک رضحت اوب ركب  ، تہب زایدہ رپيي ي
ي
ي

 

 

ي
  ،زایدہ رپوجش ےھت رضحت رمع ابوصخلص اور دصي

ي
 ااطتع اور ادب وحلمظ ہ ىك ملسو هيلع هللا ىلصرگم ىبن رکي

   ،ےن اھكل راہ ۔ يي اعمدہہ رضحت ىلع اخرط 
ي
۔ اھكل  " الرمحن الرحيم بسم اهلل"وہنجں ےن رشوع ں

 ىك

ش

ي

 نب رمعو وج رقي

ي
ي

ہ! وبل ڑپا ، رطف ےس اتخمر اعمدہہ اھت  س ي
ي
 اجےتن ہک رنمح ےسك ےتہک ہ

ي
ي

ف

 ؟دخبا مہ ن

  "مهبامسك الل"
ي
ےنھكل اک مکح دييا ےن وىہملسو هيلع هللا ىلصوھكل۔ىبن رکي

 (۳0)

ہ۔

 ےک درميان رقا ر  اپای ملسو هيلع هللا ىلصہيي اعمدہہ دمحم روس ل اہلل ہک  ےن رھپاھكل  رضحت ىلع 

ش

ي

اور رقي

 

ي
ي

  نب رمعو ےن اس رپ یھبےہ ۔ س
ي
ا ۔ ىنب رکي  رضحت ىلعدروخاتس رپ  ےن اس ىكملسو هيلع هللا ىلصارتعاض كي
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 انہم وکےل ےنوخداس حلصملسو هيلع هللا ىلصہرپنسحم  ااسنتین اس۔نکیل اوہنں ےناانتجب ایک، وکااسیرکےناکمکح دای

ہ۔اہلل ھکل دای ىك ہگج دمحمنب دبع اہلل روسل رکظفل

 ونمرہ رواہن وہےئ ملسو هيلع هللا ىلصرشاط ےط رکےن اور اعمدہے رپ دطختس ےک دعب آپ 

ف

 ،واسپ دميي

ي ےک اقمم رپ وسرہ احتفل انزل وہیئ ۔ رضحت رمع ب
ي
ا يي اعمدہہ امہرے ےئل حتف  !ييا روسل اہلل:ےن وپاھچ  دحي كي

ا   سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجن ےہ ےب کش ہی حتف ےہ!مسق ےہ اس ذات ىك !اہں : ےہ؟ اماميي

(۳٥)

 ۔

ر وربتك اک ومبج انب يي رفس تہب ىہ ي

ف

  ۔خ
ي
 ےک اسھت اعمدہہ رکےن   ملسو هيلع هللا ىلصہىبن رکي

ف

ےن اعمدنيي

ياات اک وہظر داھكييا۔اس اعمدہہ ےک  ي
بل ح

 

ي

 ےک اونار و

ف

ں
ي
مي
ل

ياىض ، وفع ، درزگر ، دورىنىب اور رۃمح اعلل

ف

 ق
ي
ں

ي ۔

 

ياں  وہئ
 دور رس اتنجئ ےلكن۔ وصخىص وطر رپ املسمونں وک اس اعمدہے ےس امہ دافىع اکاىمتب

 

ي
ہاہني

يہ حلص ب
ي
ہاتنجئ اعمرشىت اور سياىس ےک دحي

يہ حلص ب
ي
ہ ىك االسم دحي

ي

ہ

ہ حتف'' اےس ےن رقآن انچہچن ىھت واکرماىن حتف ااشلن ع

ف

ي
ب

 يياد ےس ونعان ےک'' م

ہ(۳6) ژ  ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  :ژ ےہ امامييا وہےئ رکےت

ہ رکدی( اطع حتف ىلھك وک مت ےن مہ ملسو هيلع هللا ىلص ىبن )اے

ى'' اوتفلح امظع'' اےس ےن ملسو هيلع هللا ىلص روسل اور

ف

يعن ن

ےم 

ہ

عظ
ہ 

ف

يرر ےس حتف رتيي
يبي
ع

 

ن

ا   ۔ےہ اماميي

(۳0)

ہ

ہ اعمرشے االسىم دورےک اس

 

 نج وہےئ ربآدم اتنجئ دنم اوروسد دمعہ ےس تہب ےک ورصنت حتف اس يكي

ہ
ي
ہ ذرک اک ضعب مہ ےس ں

ي
ہ ذي
ي
ہ ں ہ_ےگ رکيي

 ہ ىك ملسو هيلع هللا ىلص روسل

ش

ي
 

ہ ابثع ےک دقىم ي  اور وہےئگ رونش ااكمانت ےک وانم حلص وت رطف ايي

ہ ےک ہکم رطف دورسی ب
ي
ہ ييہ رپ ولوگں وخردہ امي

 
 

ي

 

 دل ےک ملسو هيلع هللا ىلص روسل ہک وہىئگ عياں ح

ہ
ي
ووں ےک رحتم ں

ف

يي
ي ہي
م

يدڈت زييادہ تہب ےئل ےک دخا اخہن اور ہکم رہش'   ي
عق

 ۔ےہ اجات اپييا ارتحام و 

 يہ حلص ب
ي
ہ رپ وطر وکاباقدعہ االسم ےس وہج ىك دحي

ي

 

ا ست ہ اور گيا رکلي

ش

ي

 ىك اس رپ دولں ےک رقي

ھ تمظع و اطتق

ي

ين يبي
رہ ىہ ابثع ےک حلص اس ،ىئگ  ہ رعب ےئ امن زجيي

ي
 وک واقر ےک االسم ں

ہ ااكمانت ےک روسخ و ارث ےک املسمونں اور وہیئ احلص دنلبی

ي

ہ۔ وہےئگ وس

   ہ اعدئ اپدنبيياں وج کت وتق اس رپ املسمونں
ي

 

ہ متخ وہ ت
ي

 

 رکےتكس رتفوآدم  ہگج رہ وہ اور وہگ

ہ ىہ اک طبض و رطب ابىمہ اس انچہچن ےھت ب
ي

ف 

ہ ابرے ےک االسم ےن ولوگں ہک اھت ن
ي
ہ ےس ےلہپ ں

ي ي

 ك
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ہ زييادہ

 

يت في
ق
رہ۔ ىك احلص وا ہ رعب امنےئ زجيي

ي
ہ ں

ف

ہ ااشتع ىك االسم ديي

 

ڈان انمبس يكي  مي

ہ دولں ےک ابقلئ فلتخم کت اب وہگيا امامہ
ي
ہ ابرے ےک االسم ں

ي
 ىھت دبامگىن اور ىمہف طلغ ں

 ابرے ےک االسم ولگ وہ وت دی اعم دوعت ىك دنسپی حلص ےن ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل بج وک ااماد ان

ہ
ي
ر ملسو هيلع هللا ىلص روسل وہ ےس وہج ىك اس اور وہےئگ وبجمر رکےن وركف وغر ون رس از ں

ف

ي

ف

 ےک املسمونں ئ

ہ زييادہ يہ حلص ۔آےئگ زنديي ب
ي
ًہ درميان ےک ہکم حتف اور دحي با

ي
 حتف ييہ اور ےہ افہلص ىہ اک اسل دو رقتت

ہ اس

 
 

ي

 

ہ روسخ و ارث ےک املسمونں ابثع ےک اس ہک ےہ رکىت رپدالتل ح
ي
 ااضہف ربوز روز ں

ہ۔وہا

 ر حتف'' رپ املسمونں ىہ ابثع ےک حتف اس ب
ي

ف

ہ ىك'' خ ي
ي
ں راہ

ي
ھلي

ك

ر'' ب
ي

ف

ہ'' خ

 
 

ي

 

وں درح وديي
ي ي
 وہ ىك ي

ہ وكحتم االسىم وج ىھت دغود رساطىن

 

يہ ىنب رطخہ ڑبا تہب يكي

 

 ہکم ، رشک رمزك رطح اىس ىھت وہئ

ہ اعمرشے رعب ہک ىھت ييہ ابت امہ ےس بس اور ىنب ابثع اک حتف ىك
ي
 اھت وہا روامن االقنب وج ں

يہ حلص ييہ انچہچن اگل ےنچنہپ ابرہ ىك اجحز وہ اب ب
ي
ہ ىہ اک دحي

ف

ض

ي في

 ہک گيا لم ومعق ييہ وک ملسو هيلع هللا ىلص روسل ہک اھت 

ران ملسو هيلع هللا ىلص آرضحنت ہ ہشبح اور روم ، ايي ي ہ رواہن طخ دعتمد وک رمكحاونں ےک اممكل يجب  اور رکيي

ہ
ي
ي

ف

ہ االسم دوعت ان   ۔ديي

يہ حلص ب
ي
ہ اومر دافىع ےک دحي

 ےہ 
ي
 ےس ھچك اک ذترکہ دنمرہج ذي

ي
ہ:دافىع اومر ں

ری ہ: رحتك ذپيي

ي ىہ   يجب
ي
ڈ)وج اس  ،املسمونں ےک وکچ اک ہتپ الچ ہکم رکمہم ں  ےن رضحت اخدل نب ولي

ش

ي

وت رقي

 وہےئ ےھت( ىك
ي
ي

ف

ہ وتق کت املسمن ن
ي
 وسار دہتس ىبن رکي

ي
ا اور ملسو هيلع هللا ىلصرسرکدىگ ں ب

ي
ب

وک روےنك ےک ےئل ب

 ڑبے ركشل ىك
ي
ہ ہکم ں

ي
ا۔ ىبن رکي ي ىہملسو هيلع هللا ىلصاىتری اک االعن كي  ىك وک يجب

ش

ي

ياری ىك رقي

 

وت  ،االطع ىلم ت

ي ملسو هيلع هللا ىلصآپ ب
ي
ب دحي

ي
ر رعموف راےتس ےس زگار رک ہکم ےک رقي

ي

ف

 دوشار زگار اور غ

 

ي
ےن اےنپ اقےلف وک اہني

 ىبن 
ي
م ں
ي

من

ف

لع

 اشلم ےہ  ۔ ہكبج دنمش اک راسہل دمىن راےتس  رپ واعق رکاع ا
ي
ےک اقمم رپ اچنہپدييا۔ وج رحم ہکم ں

 
ي
رملسو هيلع هللا ىلصرکي  ااىتخر رکےن ی اک ااظتنر رکات  راہ۔ اس رستع ےک اسھت رحتك ذپيي

ي
 ےن وچدہ ملسو هيلع هللا ىلصرپ ىبن رکي

ہوک افحبتظ ہکم ےک رحم کت اچنہپ دييا۔   وس احصہب رکام 
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ہ دافىع اعمدہے ىك

 

ي

ش

ي
ہ: ح

ہ 
ي
يادی  ملسو هيلع هللا ىلص زغوہ ازحاب کت ىبن رکي

ف

ب
۔ رگم زغوہ ایک تمكح ىلمع رپ لمع  وطر رپ دافىع وگنجں ىكےن ب

  
ي
ي ےک اسھت ىبن رکي ب

ي
 Initiativeےن لہپ )ملسو هيلع هللا ىلصدحي

ي
 اس اچىہ۔ رظنہی  ہ انیل( اےنپ اہھت ں

ي
گنج ں

 
ي
  ملسو هيلع هللا ىلصدبتليي اک  آاغز ىبن رکي

ي
ا ۔ اس ےک دعب ىبن رکي ي ےس كي ب

ي
رک دنمش ےل از وخدركشل  ملسو هيلع هللا ىلصےن زغوہ دحي

ے رےہ 

 

كلي

ف

ن
 رپ وہےئ ۔ ركسعی   اور دعب ےک امتم زغوات اور رساييا دنمش ىك ،ےک اقمےلب ےک ےئل 

ف
ي
رسزں

ي ہک لہپ ىك
ي
 ىمك  دافع ىك یئ ےک دوران یھباکروا ذنہ رےنھك واےل وخبىب آاگہ ہ

ي
اتىمہ اور رضورت ں

 آىت۔ آج لك اےس دافع رباےئ ادقام )
ي
ي

ف

،بج کت دافع Pre-emptive actionن ي
ي
( ےتہک ہ

ہ، وموجد ہن وہ
ي
 لہپ ىك ملسو هيلع هللا ىلصہاجراحہن اکروایئ اک وصتر اننكمم ےہ۔ اس ےئل ىبن رکي

ي
ي ں ب

ي
 ،ےن زغوہ دحي

 
ي
 الےئ ادقاامت یھباس اکروایئ ےک اسھت اسھت دنمرہج ذي

ي
ہ :لمع ں

وں وک رطخے اک االرم     •  اےنپ ااحتديي

ش

ي

 دقىم ےک وتق ہکم رپ ہلمح وصقمد ہن اھت۔ اس ےئل رقي

ش

ي
 

ي

ہدے رک ہن البےكس۔

•    
ي
 ےس رخوج ےک وتق ىبن رکي

ف

 االطع وجھبایئ ىھت ہک املسمن رمع ملسو هيلع هللا ىلصدميي
ي
ےک  ہےن ارطاف ں

ر اجدبنار ولگ افكر وک 
ي

ف

 ومہار وہیئ اور غ
ي
ي ۔ ذہلا راےئ اعہم    املسمونں ےک قح ں

ي
ےئل اجرےہ ہ

ہومرد ازلام رہھٹاےن ےگل ۔ 

ر رعموف راےتس    •
ي

ف

 ےس غ
ي
ب چنہپ ےئگ  ملسو هيلع هللا ىلصىبن رکي

ي
ہک دنمش انہک دنبی اور لہپ ےس اتہکم ےک رقي

 
ي
ہ۔اجےئسنھپ     ٹہ رک رصف رمزك )ہکم ( ےک دافع ں

ا   • يف نب گي ي
يلہ ونب زخاہع املسمونں اک حل بي

قي
 رپاملسمونں ىك سج ےس دنمش ىك، ہکم ےک ادنر 

ف
ي
 رسزں

ا ۔  ،وقت اقمئ وہیئ يرر ہلئسم نب گي
يبي
م
ھ
گ

ہاور ہکم ےک ےئل اب اانپ دافع ايي 

  انپہ ہن ےل ےكس   •
ي
 ں

ف

 وہ وبجمراً اسلح ہ۔ہکم ےس وبجمراً ےلكن وہےئ املسمن رشاط ےک اطمقب دميي

 ہکم ےس الجوىنط ےک ااقتنم ىك   افكر  اوہنں ےن  ۔ےئگ ےت ےلچ دنمسر ےک اسھت وكستن ااىتخر رک

 
ي
 ےن وخد وضحر ىبن رکي

ش

ي

ا ۔ وت رقي  ےک اجترىت اقولفں وک ولانٹ رشوع كي

ش

ي

ےس  ملسو هيلع هللا ىلصاخرط رقي

رکےک يي رشط وسنمخ رکاىل  دروخاتس 

(۳٨)

يتب وہیئ۔   ي
ص

ف

ن
ہ۔سج ےس املسمونں وک از وخد افحتظ 
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•    
ي
 ےک دعب ىبن رکي

ف

 ےپ در ےپ تسكش ديي
ي
تمكح اىنپ زریک ےن ملسو هيلع هللا ىلصدبر ، ادح اور دنخق ں

ر اانپ  ابثع رپانم رفس ےک ذرعيي دنمش وک ذىنہ ىلمع ىك
ي

ف

ب
ری ےک ب

ف

وطر رپ تسكش دی اور وخرنيي

ہ ۔ رکليادصقم احلص 

ہ :دصقم ےک وصحل ےک ےئل ااہتنیئ وکشش

 
ي
ے وتق ىبن رکي

 

كلي

ف

ن
 ےس 

ف

 ملسو هيلع هللا ىلصہدميي

ش

ي
 

 اس  ،ادایگیئ اور ايي مظنم رفس اھت رظن رمعہ ىكےک  ي

ف ي

ل

 ىكوےک ابووجد راک

ش

ي

ہ ٹ ےننب واےل رقي
ي
آرخی وتق کت ربداتش رکےت  ملسو هيلع هللا ىلصٹہ درھىم وک ىبن رکي

ار ہن ےھت ۔ اور اےنپ  اہشدت ىك ىك اور آرخی وتق )رضحت امثعن ، رےہ   ي

 

اوفاہ کت (ڑلےن ےک ےئل ت

 ااہتنیئ وکشش رکےت ر
ي
ر ےک وتق انم ےہ ۔اىس اعمدہہ ىكدہف ےک وصحل ں ابمرک ےک اسھت  رحتيي

ا وت آپ" روسل اہلل"  ےن ارتعاض كي

ي
ي

 ےہملسو هيلع هللا ىلصےنھكل رپ س

 
 

ي

 

 وچہکن ےھجم  ،ےن امامييا ہک ےلہپ وت يي ح

ف ي

ل

 رکےت ، حلص وصقمد ےہ 
ي
ي

ف

 اور رضحت ىلع ، اس ےئل ارگ مت يي دنسپ ن
ي
ي

ف

وک مکح دييا ہک وہ  وت ےھجم ارصار ن

۔ اس ےلمج وک  ہوحم رکديي

ہ : ونعمی حتف

ہ
ي
ي ےک رشاط ےس اظبرہ ولعمم وہات ےہ ہک ىبن رکي ب

ي
ح دحي

ل
ُ
ص

ا اور  ملسو هيلع هللا ىلص  ےن دب رک يي حلص انہم كي

ہ افكر ىك
ي
 تخس رشاط وبقل ك

 

 املسمونں ىك ،رطف ےسدی گ

 
 

ي

 

وبہبدی اور آدنئہ اشدنار  رگم درح

 ےہ :

 

ي
 ۔ انچہچن رواي

ي

 

ڈہ ت ي

ش

 وپش
ي
ہوتفاحت اس حلص انہم ں

، َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )) نَ َزَلْت َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َلمَّا  َعْن أََنِس ْبِن َماِلك 
گ  ژ ه!لِ وْ ق َ  إلى   ژپ  پ  پ  oٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ َعَلْيِه َوَسلََّم:

 ((َمْرِجَعُه ِمَن اْلُحَدْيِبَيةِ  ژگ
(٩۳)

  

ہ رضحت اسن نب امكل )

 

ي
ي ہک بج يي آي

ي
يان رکےت ہ

پ   oٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  تب

ژگ  گژات  ژپ  پ 
(۲1)

ہ 
ي
ي ےس  ملسو هيلع هللا ىلصہانزل وہیئ وت اس وتق وضحر ىبن رکي ب

ي
دحي

ہ(۔ولٹ آرےہ ےھت

ي 
ي
 يكي اجےت ہ

ش

ي
 

ل ي
يي
ل

 وااعقت وطبر د
ي
 ےک ےئل دنمرہج ذي

ف

ي وک ىلھك حتف رقارد يي ب
ي
ہ:حلص دحي
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 ي ىك ب
ي
ا۔ اس وتق کت املسمونں وک یلہپ دہعف دنمش ےن روےس  حلص دحي  ايي وقم مىلست كي

 

يت ي

ش

ييي
بچ
ي

 ےس    رحنمف ايي ابىغ وٹہل ھجمس رےہ ےھت ۔ اور ان ےک اسھت یسك 

ف

افكر املسمونں وکآابیئ ديي

ہےک ےئل اىتر ہن ےھت۔ ہمسق ےک اعمدہ

  
ي
 اور املسمونں ىك ملسو هيلع هللا ىلصدس اسل کت اقبےئ انم ےک اعمدہے ےس افكر وک ومعق الم ہک ىبن رکي

ل وجل ڑباھ
يي
م

 دوونں وقوتں ےک درميان 
ي
ں۔ سج ےک ےجىتن ں

ي
ھي

يك ي

ب ےس د
ي
اس  ،ذات وک رقي

 اسولں ےس زایدہ ءانب  قلعت ىك
ي

ف

 ادتبایئ  اي
ي
ي ےس حتف ہکم کت دواسل ےک رعہص ں ب

ي
رپ حلص دحي

ا ۔ریتہ اسل یکم اور ھچ اسہل دمىن  ىك ر وملسمں ےن االسم وبقل كي
ي

ف

 غ
ي
دور ىك تنحم ےک دعتاد ں

ہكبج دو اسل  ،ےھت  ےک اسھت وچدہ وس احصہبملسو هيلع هللا ىلصہجیتن ںیم حلص دحہیبی ےک وتق ىبن رکمی

 دعب حتف  ہکم ےک وتق ہی دعتاد دس زہار ىھت

(۳۲)

 ۔

  
ي
ےندصقم ےکوصحل )دصقم  ملسو هيلع هللا ىلصرشمنیک ہکم ےک اسھت حلص اک اعمدہہ رکےک وگييا ىبن رکي

ا ۔ انم واامن اقمئ  وہےن ىك وصرت ںیم املسمونں وک  ا كي ي
ي
یغیلبت وبنت(ےکےئل  رپانم اموحل م

ان آزاداہن وکوششں ىك دبوتل وھتڑے رعےص ںیم ےس  رسرگویمں ےک ےیل وتق رسیم وہا۔

 نب ااعلصووچیٹ ےک ہپس اسالر رضحت اخدل نب ودیل اور رضح ت رمع ورقشی ںیم ےس د
 وجنىش االسم ںیم دالخ وہےئ۔

 ي کت املسمونں ىك ب
ي
ب دنمش اعمدہہ حلص دحي

ي
افكر ہکم اور   (Immediate Enemy)دو رقي

ودی ےھت دوونں ےک اسھت دعاوت ىك
ي ي
ر ےک ي ب

ي

ف

 دورسے   خ
ي
 ں

ف

 ايي  ےسركٹ لي
ي
وصرت ں

 ىھت ہک ايي اخمفل ےک اسھت 
ي
اجےئ ۔    حلص ىكوک ومعق امامہ رکان اھت ۔ اس ےئل تمكح اىس ں

 اتہک رضورت ڑپےن رپ دورسادمد وک آےكس۔

 
ي
 دافىع امرہ ىكملسو هيلع هللا ىلصىبن رکي

ش

ي

 ڑبے رنم وگہش  ےن ايي دورادني
ي
 ےس دوونں ں

 

ي

ش

ي
ح

(ےک اسھت حلص ىك

ش

ي

ے ےک ادنر ادنر  رےنھكواےل رگوہ )رقي

ف

ي
 
ي
 
ہ
م

اور دورسےرگوہ وہید  ےک اسھت وفراً دو 

 
ي

ف

ر ےکدوران(صيف ب
ي

ف

ا اور اںیہن تسكش دی۔ذبرعيي اتقل )زغوہ خ ہكي

 ،حلص دحہیبی ىك رشط ربمن دوم ىك رو ےس املسمونں وک اےلگ اسل رمعہ رکےن ىك ااجزت لم ىئگ ىھت 

زہار احصہب رکام وک اسھت ےل رک ہکم رکمہم رشتفی ےل ےئگ ۔ رقشی اعمدہہ ىك رو ےس  دو ملسو هيلع هللا ىلصذہلا ىبن رکمی

وبسیبق انىم اہپڑ رپ ےلچ ےئگ ۔ اور اہپڑ ىك وچویٹں ےس  ااہتبل رھگوں وک لفق اگل رک ،املسمونں وک روک وت ہن ےكس
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دوران رمعہ املسمونن ےک مظن وقسن وک المہظح رکےت رےہ ۔ ان رکنمنی االسم رپ املسمونن ےک اسد ہ، آاسن 

ا ۔ نج ںیم ىك دایتن، اامتن اور دصاتق اک تہب ارث وہ زین احصہب رکام  ،ابعدتاور رپولخص رطہقی  

  السم وہےئ ۔ اےس ارثک ےک دولں ںیم االسم ےک ےیل رن م وگہش دیپا وہا۔ اور لیلق رعہص ںیم رشم ف ہب

وک فلتخم اممكل ےک ابداشوہں ، ملسو هيلع هللا ىلص وہ اجےن ےک دعب ىبن رکمیہکم ےس نئمطم رقشی 

ہیبی ےک دعب اسء ےک اپس یغیلبت وطخط اور ووفد ےنجیھب اک ومعق الم ۔انچہچن حلص دحؤرسداروں اور ر

زعزی رصم )اشہ رصم ( اور ، اجنىش )اشہ ہشبح (، رسخورپوزی )اشہ اریان (، ےن رہ لق )اشہ روم(ملسو هيلع هللا ىلصآپ

درگی ابداشوہں ےک انم دوعت انےم ےجیھب ۔ ان دوعت انومں ىك دبوتل االسم اک اغیپم رعب ےس لکن رک ابرہ 

ہ۔ىك داین ںیم لیھپ ایگ ۔اور دنی االسم وک اعیمل حطس رپ اےنپ رہنس ی اوصولں ےک ارجاء ےک ےیل ومعق امامہ وہا 

ہكبج اس دوران  ،ےن سیب زغوات ںیم ہصح ایلملسو هيلع هللا ىلصمیحلص دحہیبی کت ھچ اسولں ںیم ىبن رک

 اسالہن رقتابی نیت ےس اچر زغوات اور اچر ات اپچن رسویں ےک ااظتنامت ںیم ،اتسسیئ رسےی رواہن ےیک

(ےن Ceasefireاہنتی رصموف رےہ ۔ حلص دحہیبی ىك رو ےس رقشی ےک اسھت گنج دنبی )ملسو هيلع هللا ىلصآپ

اک  ءقسن ىك ارجاء اور االسىم ذہتبی و دمتن ےک اایح وک رایتس دمہنی ےک دایلخ ااکحتسم ، مظن وملسو هيلع هللا ىلصآپ 

ہ۔سج ےس املسمونں ىك میلعت و رتتیب ںیم اخرط وخا ہ ااضہف وہا   ،ومعق اہھت آای
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  الحاضر العصر في الخاطئة استعماالته مع وأقسامه الشهيد
 Islamic concept of Martyrdom and its wrong 

implementation in the Modern Era 

   د الياسممح الدكتور

ABSTRACT 
 

Islamic concept about Jihad is very different as what is 
interpreted by the western scholars. This Jihad is not only the name 
of giving just his own life but to a specific purpose, which is only to 
create peace and to prevent cruelty and injustice in the society. 
There are several verses of Quran and Hadith, which explore this 
concept, but Islam also regulates the rules and regulation for this. 

To explain the misconception about Jihad, some points have been 
explored in this research article to guide the people effectively that 
how jihad should be conducted, while other activities named as 
“jihad” and an activist intending to take part in such activities might 
not be counted as a “martyr”. So the important points to be kept in 
mind are:  
 In Islam the martyr has a very great value, but in specific 

terms. 
 Martyr in Islam is not simply means of giving life. 
 There are some rules and regulations that must to be 

followed, i.e., a person must be a Muslim and his intention 
is only for Allah, and not for his worldly desires, and he 
follow the rules what Islam justified for the war. 

 His jihad will not be accepted without the permission of his 
parents or if he dies in the state of sin etc. 

 Islam does not allow killing innocent persons, Muslims or 
non-Muslims, without caring the color and caste, if he does 
so he would be answerable to Allah. 

 

Keywords: Jihad, Martyr, Western Scholars, Martyrism, Killings 
 

                                                           
 اسالم آباد ،العاملية اجلامعة اإلسالمية صول الدين ،أ يةکلبساعد املستاذ األ 
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لقد جاء دين اإلسالم ملقاصد سامية، فمن أبرز مقاصده إقامة العدل 

فالقسط والعدل هو غاية الرسالة وتأسيُسه، ومنع الظلم بشىت صوره وأشكاله، 

َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيّـَناِت َوأَنزَْلَنا َمَعُهُم  ﴿احملمديّة، بل الرساالت كّلها، قال تعاىل:

، أي عدٌل ينّظم ميادين احلياة كّلها، )١(﴾اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَـُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 

واملخلوق مجيَعها، ويشمل األفعال واألقوال والتصرّفات بشىت ويعّم حقوق اخلالق 

  أشكاهلا وصورها.

وإّن دين اإلسالم يقّرر مبادئ احلق، ويصوغ قواعد اإلصالح، ويؤّسس 

مناهج اخلري، فهو الدين الذي يكفل هلذه املبادئ اخلرية، واملناهج اإلصالحية طرقاً 

�ا، أو يناقض أغراضها ويهّدد توصل إليها، ووسائل تضمن سالمتها مما خيل 

مقصودها، وإن من أبرز أسباب إقامة العدل، وأظهر ركائز القسط القيام بالشهادة 

ومعرفة أمهيتها، ودورها يف ا�تمع، ومراعاة حّقها والواجب حنوها، فالشهادة معيار 

لتمييز احلق من الباطل، وحاجز يفصل بني الصدق والكذب، وحّد فاصل بني 

الطاحل، والشهادة ضرورية لقيام احلياة االجتماعية، وما خيالطها من أحداث الصاحل و 

  ويصحبها من وقائع مادية وتصرّفات إراديّة ومعامالت فرديّة وعالقات عائلية. 

إّن حّب الشهادة عنصر من عناصر قوة املسلمني يف كل العصور، ألن من 

خر يثاب فيه ويؤجر، جيازى فيه يؤمن بعاَمل الغيب، وأّن وراء هذا العاَمل، عاَمل آ

ويُعاَقب، فإن عزميته تشتّد تبعًا هلذا االعتقاد واليقني، و�تف نفسه إىل ما فيه من 

اخلريات احلسان، ومن كانت هذه حاله، فال يلفت إىل زخارف الدنيا وملذا�ا، وال 

سالم يهّمه ما يالقيه من املصائب الشدائد، وهلذا فإن أكثر ما خياف منه أعداء اإل

هو مسألة حب الشهادة لدى املسلمني، فإّن من تكون عقيدته هكذا ال خييفه 

العدو بقتله ألنه هو الذي سعى للموت بقدميه، ولّىب هذه الدعوة بشوق ويقني من 

غري جرب وال إكراه، وغايته العظمى أن يُقتل مث يُقتل، فال يصّده من هدفه شيء، 
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ون قد زرع بدمائه القدوة، وأثار يف القلوب وال يزعزعه من مقصده أحد، وبذلك يك

  الواهلة إىل لقاء اهللا احلماسة والشجاعة.

 الشهيد لغة واصطالحاً:

  الشهيد لغة:  -أ

الشهيد على وزن فعيل ومجعه الُشَهداء، مشتق من شهد يشهد شهادة، 

وقال ابن األثري: يف أمساء اهللا  ،)٢(أي حضره فهو شاهد، وقوم شهود: أي حضور

  .)٣(وهو الذي ال يغيب عنه الشيء والشاهد: حاضر (الشهيد)

 الشهيد اصطالحًا:  -ب

وأما يف االصطالح: الشهيد يف األصل: من قتل جماهدًا يف سبيل اهللا، 

وُيستدلُّ هذا من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه حيث قال: جاء 

لرجل فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، وا رجل إىل النيب 

يقاتل لُريي مكانه، فمن يف سبيل اهللا؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة اهللا هي 

، وجيمع على شهداء مث اتسع فيه، فأطلق على من )٤(العليا، فهو يف سبيل اهللا"

شهيدًا من البطون والغرق واحلرق وصاحب اهلدم وذات اجلنب  مساه النيب 

  .)٥(وغريهم

  الفقهية:تعريف الشهيد عند المذاهب    -ج

فقد عّرف الشهيَد ابن عابدين احلنفي رمحه اهللا: بأنه: "هو   عند الحنفية: .١

كل مكّلف، مسلم، طاهر، قتل ظلماً، جبارحة، ومل جيب بنفس القتل 

مال، ومل يرتث، وكذا لو قتله باغ أو حريب أو قاطع طريق ولو تسببًا أو 

 .)٦(بغري آلة جارحة"

لقد عرّفه اإلمام النووي الشافعي رمحه اهللا قائًال: "واسم  عند الشافعية: .٢

الشهيد قد خيصص مبن ال يـَُغّسل وال ُيصّلى عليه، وقد يسمى كل مقتول 

 .)٧(ظلماً شهيداً وهو األظهر، وهو الذي عليه الشافعي رمحه اهللا"
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 ….وعّرف الشهيَد ابن مفلح رمحه اهللا من أئمة احلنابلة: " عند الحنابلة: .٣

 .)٨(الشهيد من قُتل بأيدي الكفار يف معركتهم"ن إ

"هو املعرتك فقط أي من قُتل يف قتال العدو، ولو ببلد  عند المالكية: .٤

اإلسالم أي بأن غزا احلربيون املسلمني أو مل يقاتل أي بأن كان غافًال أو 

نائماً، وإن أجنب على األحسن، إال إن رفع حياً، وإن أنفذت مقاتلة إال 

 )٩(الذي مل يأكل ومل يشرب ومل يتكلم إىل أن مات". املغمور أي

  فضائل الشهيد ومكانته:

لقد من اهللا سبحانه وتعاىل للشهيد بفضائل كثرية، ومآثر جسيمة، يف  

   .كتابه العظيم، وعلى لسان نبيه الكرمي 

  فضائل الشهيد في الكتاب العزيز: -أوال

ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن َال َوَال تـَُقوُلوا ِلَمْن يـُْقَتُل ﴿ قال تعاىل:

.فأخرب اهللا تعاىل عن الشهداء بأ�م وإن قتلوا يف هذه الدار الفانية، )١٠(﴾َتْشُعُرونَ 

فإن أرواحهم حية مرزوقة يف دار القرار اآلخرة، ويؤيد ذلك احلديث الشريف الذي 

ُخضر، هلا قناديل معّلقة بالعرش يف صحيح مسلم، وفيه: ((أرواحهم يف جوف طري 

َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا َبْل ﴿.)١١(تسرح من اجلنة حيث شاءت))

ْم يـُْرَزُقونَ  قال اإلمام السمرقندي رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه: "مث  )١٢(﴾َأْحَياٌء ِعْنَد َر�ِِّ

َسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه يعين يف طاعة اهللا َوال حتَْ ﴿ نزل يف شأن الشهداء:

ْم يـُْرَزُقونَ  من التحف وذلك أن املسلمني كانوا يقولون  ﴾أَْمواتًا َبْل َأْحياٌء ِعْنَد َر�ِِّ

ْم يـُْرَزُقوَن وهذا قول  مات فالن ومات فالن، فنزلت هذه اآلية: َبْل َأْحياٌء ِعْنَد َر�ِِّ

ويقال: وال تظنن الذين قُِتُلوْا ِىف َسِبيِل اهللا أمواتاً كسائر األموات بل أحياء،  الكليب.

يعين: هم كاألحياء عند ر�م، ألنه يُْكتب هلم أجرهم إىل يوم القيامة، فكأ�م 

أحياء يف اآلخرة. ويقال: ال تظن كما يظن الكفار �م أ�م ال يبعثون، بل يبعثهم 

 .)١٣(" ملنزلة والكرامة مبنزلة الشهداء األحياء...اهللا ويقال: أرواحهم يف ا
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 اهللا تعاىل من املؤمنني نفوسهم لنفاستها لديه إحسانًا منه وفضًال، ىوقد اشرت 

وكتب ذلك العقد الكرمي يف كتابه العظيم، فهو يقرأ أبداً بألسنته ويتلو، قال تعاىل: 

أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني ﴿

يِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَىف بَِعْهِدِه مِ  َن فـَيَـْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحق�ا ِيف التـَّْورَاِة َواْإلِجنِْ

قال اإلمام  )١٤(﴾ِذي بَايـَْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ اللَِّه فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَّ 

ُخيِْربُ تـََعاَىل أَنَُّه َعاَوَض ِعَباَدُه اْلُمْؤِمِنَني َعْن ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه هذه اآلية: "

ا ِمْن َفْضِلِه وََكَرِمِه َوِإْحَسانِِه، فَِإنَُّه أَنـُْفِسِهْم َوأَْمَواهلِِْم ِإْذ بََذُلوَها ِيف َسِبيِلِه بِاْجلَنَِّة، َوَهذَ 

قَِبَل اْلِعَوَض َعمَّا َميِْلُكُه ِمبَا تـََفضََّل ِبِه َعَلى ِعَباِدِه اْلُمِطيِعَني َلُه؛ َوِهلََذا قَاَل احلََْسُن 

 .)١٥("اْلَبْصرِيُّ َوقـََتاَدُة: بَايـََعُهْم َواللَِّه فََأْغَلى َمثَنَـُهمْ 

  الشهيد في السنة النبوية: فضائل -ثانيا

لقد وردت فضائل عديدة للشهيد يف السنة النبوية، ونوردها واحدًا تلو   

  اآلخر:

 الشهيد ال يجد ألم القتل: .١

الشَِّهيُد َال جيَُِد َمسَّ :((عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

  .)١٦())َرُصَهااْلَقْتِل ِإالَّ َكَما جيَُِد َأَحدُُكُم اْلَقْرَصَة يـُقْ 

 تمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا لُيقتل عشر مرات: .٢

َما َأَحٌد يَْدُخُل قال: (( عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب 

نـَْيا، َوَلُه َما َعَلى اَألْرِض ِمْن َشْيٍء ِإالَّ الشَِّهيُد، يـََتَمىنَّ َأْن  اجلَنََّة حيُِبُّ َأْن يـَْرِجَع ِإَىل الدُّ

نـَْيا، فـَيـُْقَتَل َعْشَر َمرَّاٍت ِلَما يـََرى ِمَن الَكرَاَمةِ    )١٧()).يـَْرِجَع ِإَىل الدُّ

 الشهيد في الجنة: .٣

َماِلٍك َأنَّ أُمَّ الرُّبـَيِِّع بِْنَت البَـرَاِء َوِهَي أُمُّ َحارِثََة ْبِن ُسرَاَقَة أََتِت  ْبنِ  أََنسِ َعْن 

ُثِين َعْن َحارِثََة، وََكاَن قُِتَل يـَْوَم بَْدٍر َأَصابَُه  النَِّيبَّ  ، فـََقاَلْت: يَا َنِيبَّ اللَِّه، َأَال ُحتَدِّ

َر َذِلَك، اْجتَـَهْدُت َعَلْيِه ِيف  َسْهٌم َغْرٌب، فَِإْن َكاَن ِيف اجلَنَِّة َصبَـْرُت، َوِإْن َكاَن َغيـْ
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َها ِجَناٌن ِيف اجلَنَِّة، َوِإنَّ ابـَْنِك َأَصاَب الِفْرَدْوَس يَا أُمَّ َحارِثََة إِنـَّ «الُبَكاِء، قَاَل: 

  »اَألْعَلى

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن أم الربيع بنت الرباء رضي اهللا عنها 

، فقالت: يا نيب اهللا أال حتدّثين عن حارثة؟  (وهي أم حرثة بن سراقة) أتت النيب 

فإن كان يف اجلنة صربُت، وإن كان غري  - وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم َغربٌ - 

ذلك، اجتهدُت عليه يف البكاء، فقال عليه الصالة والسالم: ((يا أمَّ حارثة، إ�ا 

  )١٨(جنان يف اجلنة، وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى)).

 الشهيد ُتكفَّر عنه خطاياه إال الدَّين: .٤

قَاَل: ((يـُْغَفُر لِلشَِّهيِد  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ْينَ  اْلَقْتُل ِيف َسِبيِل اِهللا يَُكفُِّر ُكلَّ َشْيٍء، ِإالَّ ، ويف رواية: (())ُكلُّ َذْنٍب ِإالَّ الدَّ

ْينَ    )١٩()).الدَّ

 رائحة دم الشهيد مسٌك يوم القيامة: .٥

َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه «قَاَل:  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

َال يُْكَلُم َأَحٌد ِيف َسِبيِل اللَِّه، َواللَُّه أَْعَلُم ِمبَْن يُْكَلُم ِيف َسِبيِلِه ِإالَّ َجاَء يـَْوَم الِقَياَمِة، 

  )٢٠(»َوالرِّيُح رِيُح املِْسكِ َواللَّْوُن َلْوُن الدَِّم، 

  حصول رضى اهللا تعالى، وإرضاء اهللا تعالى له: .٧، ٦

ويدّل على هذين الفضيلتني حديث أنس رضي اهللا عنه حيث قال: "بعث 

أقواماً من بين ُسليم إىل بين عامر يف سبعني، فلّما قدموا، قال هلم: خايل،  النيب 

، وإال كنتم مين قريباً، فتقّدم  أتقدمكم، فإن أّمنوين حىت أبّلغهم عن رسول اهللا 

إذ أومؤوا إىل رُجل منهم، فطعنه، فأنفذه،  فأّمنوه، فبينما حيّدثهم عن النيب 

ة، مث مالوا على بقّية أصحابه، فقتلوهم إال رجل فقال: اهللا أكرب، فزت ورب الكعب

أعرج صعد اجلبل، قال مهّام _الراوي عن إسحاق عن أنس_: وأراه آخر معه، 

أ�م قد لقوا رَ�م، فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا  فأخرب جربيُل عليه السالم النَيب 
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بعد، فدع عليهم نقرأ أن بلِّغوا قومنا أن قد لقينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا، مث نسخ 

أربعني صباحاً، على رِْعل وذكوان، وبين حليان وبين ُعصّية الذين عَصوا اهللا 

  )٢١(ورسوَله".

  النبي صلى اهللا عليه وسلم يتمنى الشهادة: .٨

  الشهادة يف سبيل اهللا. وملكانة الشهيد يتمىن النيب 

" َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه   َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة رضي اهللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللاِ 

, َلْوَال َأنَّ رَِجاًال ِمْن اْلُمْؤِمِنَني َال َتِطيُب أَنـُْفُسُهْم َأْن يـََتَخلَُّفوا َعينِّ َوَال َأِجُد َما 

ُلُهْم َعَلْيِه َما َختَلَّْفُت َعْن َسرِيٍَّة تـَْغُزو ِيف َسِبيِل اهللاِ  َلَوِدْدُت َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه ,  َأمحِْ

أُقْـَتُل َأينِّ أَْغُزَو ِيف َسِبيِل اِهللا فَأُقْـَتَل ُمثَّ أُْحَيا ُمثَّ أُقْـَتُل، ُمثَّ ُأْحَيا ُمثَّ أُقْـَتُل، ُمثَّ أُْحَيا ُمثَّ 

")٢٢(  

  حصول الشهيد على الدار الحسنى في الجنة: .٩

َلَة  َعْن َمسُرََة، قَاَل النَِّيبُّ  َرُجَلْنيِ أَتـََياِين، َفَصِعَدا ِيب الشََّجَرَة "َرأَْيُت اللَّيـْ

اُر  َها، قَاَال: أَمَّا َهِذِه الدَّ فََأْدَخَالِين َدارًا ِهَي َأْحَسُن َوأَْفَضُل، ملَْ أََر َقطُّ َأْحَسَن ِمنـْ

  )٢٣( َفَداُر الشَُّهَداِء"

  .حصول رائحة الجنة قبل االستشهاد:١٠

قَاَل َغاَب َعمِّي أََنُس ْبُن النَّْضِر َعْن ِقَتاِل بَْدٍر  َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 

فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِغْبُت َعْن أَوَِّل ِقَتاٍل قَاتـَْلَت اْلُمْشرِِكَني لَِئْن اللَُّه َأْشَهَدِين ِقَتاَل 

ُمَعاٍذ اْجلَنََّة َوَربِّ النَّْضِر ِإينِّ فـََقاَل يَا َسْعُد ْبَن ، وفيه اْلُمْشرِِكَني لَيَـَرَينَّ اللَُّه َما َأْصَنعُ 

  )٢٤(".َأِجُد رَِحيَها ِمْن ُدوِن ُأُحدٍ 

  حصول األجر الكثير بعمل ضئيل: .١١

فقال : يا  باحلديد،َرُجل ُمقنَّع  َعِن اْلبَـرَاِء َرِضَى اللَُّه َعْنُه قَاَل: أَتى النيبَّ 

رسول اهللا، أقاِتُل أو أُْسِلُم ؟ قال : أسِلْم مث قاِتْل ، [فأسلَم مث قاتَل] فـَُقِتَل ، فقال 

   )٢٥(»َعِمَل قليال وُأِجَر كثريا: « رسوُل اهللا
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  .استطالل المالئكة للشهيد:١٢

ُمثَِّل بِِه، ، َوَقْد  ِجيَء بَِأِيب ِإَىل النَِّيبِّ َعْن َجاِبِر رضي اهللا عنه قَاَل: 

َوُوِضَع بـَْنيَ يََدْيِه، َفَذَهْبُت َأْكِشُف َعْن َوْجِهِه، فـَنَـَهاِين قـَْوِمي َفَسِمَع َصْوَت َصاِئَحٍة، 

َما زَاَلِت  - َأْو َال تـَْبِكي  - ِملَ تـَْبِكي «فـََقاَل:  - َأْو ُأْخُت َعْمرٍو  - َفِقيَل: ابـَْنُة َعْمرٍو 

الَِئَكُة ُتِظلُُّه بَِأجْ 
َ
َا قَاَلهُ » َحىتَّ رُِفعَ «قـُْلُت ِلَصَدَقَة: أَِفيِه » ِنَحِتَهاامل   )٢٦(قَاَل: ُرمبَّ

  .يغفر للشهيد مع أول قطرة الدم:١٣

  .يرى مقعده من الجنة:١٤

  .يحصل على تاج الوقار:١٥

  .يأمن من الفزع األكبر:١٦

   .يزّوج باثنتين وسبعين من الحور العين:١٧

  .ُيشّفع في سبعين من أقاربه:١٨

"لِلشَِّهيِد ِعْنَد اللَِّه  قَاَل: َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِديَكِرَب، َعْن َرُسوِل اللَِّه 

ِستُّ ِخَصاٍل: يـَْغِفُر َلُه ِيف أَوَِّل ُدفْـَعٍة ِمْن َدِمِه، َويـَُرى َمْقَعَدُه ِمَن اْجلَنَِّة، َوُجيَاُر ِمْن 

ميَاِن، َويـَُزوَُّج ِمَن احلُْوِر اْلِعِني، َعَذاِب اْلَقْربِ، َويَْأَمُن ِمَن اْلَفزَِع  اْألَْكَربِ، َوُحيَلَّى ُحلََّة اْإلِ

  )٢٧(َوُيَشفَُّع ِيف َسْبِعَني ِإْنَسانًا ِمْن أَقَارِبِِه "

  أقسام الشهيد:

  )٢٨(قال اإلمام النووي رمحه اهللا: اعلم أن الشهيد ثالثة أقسام:

: وهو من قتل يف سبيل اهللا مقبًال غَري مدبر خملصاً، شهيد الدنيا واآلخرة .١

 ويطلق عليه شهيد الدنيا واآلخرة. 

ومقصودهم بشهيد الدنيا: أنه يأخذ أحكامًا خاصة يف الدنيا، متيزه عن 

  سائر املوتى، كعدم الغسل عند أكثر العلماء، والتكفني يف ثيابه.

 ه اهللا به.ومقصودهم بشهيد اآلخرة، أن له ثواباً موعوداً خص



 125  وشروطهأحكام الشهيد وأقسامه 

اْلَمْطُعوُن،  :من مات بسبب من األسباب اليت عّدها النيب شهيد اآلخرة.٢

   وغريهم، ويطلق عليه شهيد اآلخرة. )٣١(احلَْرِْيقُ وَ  ،)٣٠(َواْلَغرِقُ ، )٢٩(َواْلَمْبطُونُ 

شهيدًا وورد تسميته بذلك كاملطعون،  وهم كلهم من عده رسول اهللا 

والغريق، واحلريق، وغريهم، واملراد أ�م شهداء يف ثواب اآلخرة، وإال فهم كعامة 

موتى املسلمني،يأخذه أحكامهم من حيث الغسل الكفن والصالة، ويسمون 

  ، وإن مل يبد هلم حكم شهاد�م يف الدنيا.شهداء لتسمية رسول اهللا عليه 

: أي دون اآلخرة، وهو من قتل يف معركة الكفار، وقام بفعل شهيد الدنيا.٣

مينع من إطالق لفظ الشهيد عليه، كالرياء، والسمعة، والغلول من الغنيمة 

وحنوها. فهذا له حكم الشهداء يف الدنيا دون اآلخرة، فال يُكّفن وال يصلى 

 عليه، وليس له أجر وثواب يف اآلخرة عند اهللا. 

حكام اخلاصة بالشهيد، وما يرتتب عليه، وهؤالء ليس وهذا جتري عليه األ

    هلم الثواب الكامل املوعود به الشهيد يف اآلخرة.

"َما تـَُعدُّوَن  كما جاء يف احلديث َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا 

الشَِّهيَد ِفيُكْم؟ " قَاُلوا: يَا َرُسوَل اِهللا، َمْن قُِتَل ِيف َسِبيِل اِهللا فـَُهَو َشِهيٌد، قَاَل: "ِإنَّ 

ُشَهَداَء أُمَِّيت ِإًذا َلَقِليٌل"، قَاُلوا: َفَمْن ُهْم يَا َرُسوَل اِهللا؟ قَاَل: "َمْن قُِتَل ِيف َسِبيِل اِهللا 

، َوَمْن َماَت ِيف َسِبيِل اِهللا فـَُهَو َشِهيٌد، َوَمْن َماَت ِيف الطَّاُعوِن فـَُهَو فـَُهَو َشِهيدٌ 

  )٣٢(َشِهيٌد، َوَمْن َماَت ِيف اْلَبْطِن فـَُهَو َشِهيٌد"

قَاَل: " َمخٌْس َمْن  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ويف رواية أخرى 

ُهنَّ  فـَُهَو َشِهيٌد: اْلَمْقُتوُل ِيف َسِبيِل اللَِّه َشِهيٌد، َواْلَغرُِق ِيف َسِبيِل قُِبَض ِيف َشْيٍء ِمنـْ

اللَِّه َشِهيٌد، َواْلَمْبطُوُن ِيف َسِبيِل اللَِّه َشِهيٌد، َواْلَمْطُعوُن ِيف َسِبيِل اللَِّه َشِهيٌد، 

  )٣٣(.َوالنـَُّفَساُء ِيف َسِبيِل اللَِّه َشِهيٌد"
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  فرها إلطالق الشهيد:الشروط التي يجب توا

لقد ذكر العلماء شروطًا للشهادة، وهذه الشروط خيتلف اعتبارها حسب 

أقسام الشهداء، فبعضها عام يف مجيع أقسام الشهداء، وبعضها خاص بوعية ذلك 

  القسم.

  أوًال: اإلسالم: 

فاإلسالم شرط لصحة الشهادة، وهو شرط أساسي لتسمية هذا االسم، 

الشهداء، فالكفار ال يكونون شهداء ألبتة، مهما كان وضعهم وهو شرط عام لكل 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ﴿ يف القتال، حىت وإن دافعوا عن اإلسالم، قال تعاىل:

ٌب أَلِيٌم ُكفَّاٌر فـََلْن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلُء اْألَْرِض َذَهًبا َوَلِو افْـَتَدى بِِه أُولَِئَك َهلُْم َعَذا

     )٣٤(.﴾َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِينَ 

، وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة  ويف السنة ما يؤيّد معناه، حديث َعْن ُعْتَبَة ْبِن َعْبٍد السَُّلِميِّ

َلى َثَالثٌَة: أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  ِإَذا َوُمَناِفٌق َجاَهَد بِنَـْفِسِه َوَمالِِه َحىتَّ َوِفْيِه،  قَاَل: اْلَقتـْ

فدّل  )٣٥(،َلِقَي اْلَعُدوَّ قَاتـََلُهْم َحىتَّ يـُْقَتَل، َفَذاَك ِيف النَّاِر، ِإنَّ السَّْيَف َال َميُْحو النـَِّفاقَ 

  احلديث على أن من مل يؤمن ال يفيده القتال وال املوت يف سبيل اهللا.

   اإلخالص هللا: -ثانيا

أساسي لشهيد الدنيا واآلخرة، وهذا شرط عام يف مجيع العبادات، كما أنه شرط 

والكتاب والسنة حلافالن من األدلة  اليت تؤيد هذا املعين، منها: قوله تعاىل: "َوَما 

يَن ُحنَـَفاءَ  َا اَألْعَماُل (( َوقـَْوُل النَِّيبِّ  )٣٦(،﴾أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ ِإمنَّ

ا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبـَُها، َأْو ِإَىل اْمرَأٍَة بِالنـِّيَّاِت، َوِإمنََّ 

  )٣٧()).يـَْنِكُحَها، َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 

 ثالثاً: الثبوت وعدم الفرار: 

وهذا الشرط جيب توافره يف شهيد الدنيا واآلخرة، واملقصود به هو أنه 

  أو اجلزع  يشرتط لصحة الشهادة يف سبيل اهللا حبس النفس على القتال وعدم الفرار
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  أو التسخط من املوت، مع احتساب األجر يف ذلك كّله.

  وقد أّكدت النصوص الشرعية على هذا الشرط، منها:

وبَِقاتِ «، قَاَل:  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َعِن النَِّيبِّ 
ُ
قَاُلوا: يَا » اْجَتِنُبوا السَّْبَع امل

  )٣٨(َوالتـََّويلِّ يـَْوَم الزَّْحفِ : َوذُِكَر ِفْيِه َرُسوَل اللَِّه، َوَما ُهنَّ؟ قَالَ 

واشرتط الشافعية كون القتل يف معركة يف هذه احلال، وأما إذا مل يكن قتله 

  )٤٠(واجلمهور على خالف ذلك. )٣٩(يف معركة فيكون كسائر املوتى،

 األحكام المتعلقة بالشهيد:

  غسل الشهيد: .١

ذهب مجهور أهل العلم من األئمة األربعة والظاهرية وغريهم إىل أن شهيد 

َلى ُأُحٍد:  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ثـَْعَلَبَة قَاَل: قَاَل املعركة ال يغسل، فقد روى  لَِقتـْ

 َلْوُن "َزمُِّلوُهْم ِبِدَمائِِهْم، فَِإنَُّه لَْيَس َكْلٌم يُْكَلُم ِيف اللَِّه ِإالَّ يَْأِيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْدَمى، َلْونُهُ 

 )٤٢(،»اْدِفُنوُهْم ِيف ِدَمائِِهمْ «: وكذلك قول النيب  )٤١(،الدَِّم، َورُِحيُه رِيُح اْلِمْسِك"

  يعين يوم أحد، ومل يغسلهم. 

أما مذهب سعيد بن املسيب واحلسن البصري رمحهما اهللا أنه يغسل، 

  )٤٣(أمر حبمزة رضي اهللا عنه فغسل. واستدال بأن النيب 

 ويف رأيي املتواضع أنه ال يغسل بقوة أدلة اجلمهور، واهللا أعلم.

 تكفين الشهيد: .٢

الشهيد يف ثيابه الىت أصيب فيها، اتفق األئمة األربعة على مشروعية تكفني 

   واستدلوا باآليت:

َلى ُأُحٍد َأْن َأنَّ حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما،  ، "أََمَر بَِقتـْ

ُهُم احلَِْديُد َواْجلُُلوُد، َوأَْن يُْدفـَُنوا ِيف ثَِياِ�ِْم ِبِدَمائِِهْم"   )٤٤(.يـُنـْزََع َعنـْ

ُرِمَي َرُجٌل ِبَسْهٍم ِيف َحْلِقِه نه قال:"وحديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا ع

   )٤٥(".فَأُْدرَِج ِيف ثَِيابِِه َكَما ُهَو  ،َفَماتَ 
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أما مذهب الشافعية، فيجوز نزع ثياب الشهيد وإبداهلا بغريها، وقالوا: "إن 

  األمر بدفن الشهداء يف ثيا�م ليس حبتم"، واستدلوا باآليت:

قُِتَل َمحْزَُة يـَْوَم ُأُحٍد، َوقُِتَل َمَعُه َرُجٌل ِمَن «َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: حديث 

اْألَْنَصاِر، َفَجاَءْت َصِفيَُّة بِْنُت َعْبِد اْلُمطَِّلِب بِثـَْوبـَْنيِ لُِتَكفَِّن ِ�َِما َمحْزََة، فـََلْم َيُكْن 

بـَْنيَ الثـَّْوبـَْنيِ، ُمثَّ َكفََّن ُكلَّ َواِحٍد  ِلْألَْنَصارِيِّ َكَفٌن، فََأْسَهَم النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُهَما ِيف ثـَْوبٍ     )٤٦(.»ِمنـْ

ولكن يف رأيي أنه يكفن يف ثيابه الىت أصيب فيها بقوة أدلة اجلمهور، واهللا 

 أعلم.

 الصالة على الشهيد: .٣

ومن األحكام الىت اختلفت أقوال أهل العلم فيها الصالة على الشهيد، 

  ؟ فانقسموا إىل ا�يزين واملانعني.فهل يصلى عليه أم ال

  ـ دليل المانعين:١

من األدلة الصرحية الىت استدل �ا القائلون برتك الصالة على الشهيد، ما 

ُهَما قَاَل َكاَن النَِّيبُّ  روي َجيَْمُع بـَْنيَ الرَُّجَلْنيِ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َلى  ُأُحٍد ِيف ثـَْوٍب َواِحٍد ُمثَّ يـَُقوُل أَيـُُّهْم َأْكثـَُر َأْخًذا لِْلُقْرآِن فَِإَذا أُِشَري َلُه ِإَىل ِمْن قـَتـْ

َمُه ِيف اللَّْحِد َوقَاَل أَنَا َشِهيٌد َعَلى َهُؤَالِء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوأََمَر ِبَدْفِنِهْم ِيف  َأَحِدِمهَا َقدَّ

   )٤٧(.وََملْ ُيَصلَّ َعَلْيِهمْ  ِدَمائِِهْم وَملَْ يـَُغسَُّلوا

  ـ دليل المجيزين:٢

وذهب اآلخرون إىل أن الشهيد يصلى عليه، وهو قول اإلمام الثوري وأهل 

 ودليلهم ما رواه أبو داود عن عقبة رضي اهللا عنه، "أن رسول اهللا  )٤٨(الكوفة.

   )٤٩(خرج يوماً، فصلى على أهل أحد صالته على امليِّت مث انصرف".

  مع ا�يزين يف الصالة عليه بقوة استدالهلم، واهللا أعلم.وأنا 
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 دفن الشهيد: .٤

الشهيد يدفن يف مكانه الذي استشهد فيه إذا كان صاحلًا لذلك، أما إذا 

خيف بإحلاق الضرر به، فعندئذ جيوز نقله، وقد دلت على ذلك عدة أحاديث، 

   منها: 

عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال: كنا محلنا القتلى يوم أحد 

ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ، فقال: "لندفنهم، فجاء منادي رسول اهللا 

َلى ِيف َمَضاِجِعِهْم" فـََرَدْدنَاُهمْ     )٥٠(".يَْأُمرُُكْم َأْن َتْدِفُنوا اْلَقتـْ

َلى ِيف َمَصارِِعِهْم" َعْن َجاِبٍر، َأنَّ النَِّيبَّ  وَ     )٥١(.قَاَل: "اْدِفُنوا اْلَقتـْ

َسِعيُد ْبُن السَّاِئِب، َعْن َرُجٍل، يـَُقاُل َلُه: ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن ُمَعيََّة، قَاَل:  وَ 

، "فََأَمَر َأْن  ُأِصيَب َرُجَالِن ِمَن اْلُمْسِلِمَني يـَْوَم الطَّاِئِف َفُحِمَال ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

   )٥٢(". َد َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه يُْدفـََنا َحْيُث ُأِصيَبا"، وََكاَن اْبُن ُمَعيََّة ُولِ 

  ستعماالت الخاطئة للشهيد في العصر الحاضراإل

هناك حاالت من املوت الغري الطبيعي أو القتل بيدو فيها أن امليت فيها 

  شيهد ويصر بعض الناس على اطالق كلمة الشهيد عليه، لكن ـ كما بينا ـ

الناس كل من هب ودب على الشهادة ليست مفخرة دنيوية يقسمها يف 

أسس ال متت إىل اإلسالم بصلة وإمنا الشهادة مرتبة دينية عظيمة ترتتب عليها آثار 

  وأحكام يف الدنيا واآلخرة فالبد يف اطالق هذا اللقب من مراعاة األسس الدينية.

وفيما يلي نذكر على سبيل املثال تلك احلاالت اليت شاع يف الناس أ�م 

 هيد لكنه غري موافق من منظور إسالمي.يطلقون كلمة الش

 قتل النفس:  .١

  قتل النفس من كبائر الذنوب، وقد دلت على حترميه عدة نصوص، منها:

َوَال تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما، َوَمْن يـَْفَعْل  ﴿قوله تعاىل: 

   )٥٣(.﴾نَارًا وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريًا َذِلَك ُعْدَوانًا َوظُْلًما َفَسْوَف ُنْصِليهِ 
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   وهذا بّني يف حترمي قتل النفس وأن النار جزاء من يفعل ذلك. 

َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة أن الفاعل يعاقب مبثل ما قتل نفسه به، فَـ  وقد بني النيب 

َجَبٍل فـََقَتَل نـَْفَسُه، فـَُهَو ِيف نَاِر َمْن تـََردَّى ِمْن «قَاَل:  َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّيبِّ 

ُه ِيف يَِدهِ   َجَهنََّم يـَتَـَردَّى ِفيِه َخاِلًدا ُخمَلًَّدا ِفيَها أَبًَدا، َوَمْن َحتَسَّى ُمس�ا فـََقَتَل نـَْفَسُه، َفُسمُّ

َسُه ِحبَِديَدٍة، َفَحِديَدتُُه ِيف يـََتَحسَّاُه ِيف نَاِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُخمَلًَّدا ِفيَها أَبًَدا، َوَمْن قـََتَل نـَفْ 

 )٥٤(.»يَِدِه َجيَأُ ِ�َا ِيف َبْطِنِه ِيف نَاِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُخمَلًَّدا ِفيَها أَبًَدا

َمْن قـََتَل  " َوَعْن ثَاِبِت ْبِن الضَّحَّاِك رضي اهللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا 

نـَْيا ُعذِّبَ   )٥٥(.ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  نـَْفَسُه ِبَشْيٍء ِيف الدُّ

الصالة على املنتحر عقوبة له، وزجرًا لغريه أن يفعل  وقد ترك النيب 

فعله، وأذن للناس أن يصلوا عليه، فيسن ألهل العلم والفضل ترك الصالة على 

ِبَرُجٍل قـََتَل  َعْن َجاِبِر ْبِن َمسُرََة، قَاَل: "ُأِيتَ النَِّيبُّ فَـ ، املنتحر تأسياً واقتداًء بالنيب 

  )٥٦(.نـَْفَسُه ِمبََشاِقَص، فـََلْم ُيَصلِّ َعَلْيِه"

قال اإلمام النووي رمحه اهللا: ويف هذا احلديث دليل ملن يقول: ال يصلى 

على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز واألوزاعي، وقال 

احلسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومجاهري العلماء: يصلى عليه، 

نفسه زجرًا للناس عن مثل مل يصل عليه ب وأجابوا عن هذا احلديث بأن النيب 

  )٥٧(فعله، وصلت عليه الصحابة.

من الصالة عليه زجرا ويطلق عليه لفظ  وكيف ميكن أن يتجنب النيب 

  الشهيد، فالذي مات منتحرا ال ينبغي اطالق كلمة الشهيد عليه.

نتحار ليس  ويف رأيي املتواضع يصلى عليه حسب ما قال اجلمهور ألن اإل

ة كما يظن بعض الناس، بل هو من كبائر الذنوب اليت تكون يف كفراً خمرجاً من املل

  مشيئة اهللا يوم القيامة إن شاء غفرها، وإن شاء عذب �ا، واهللا أعلم.
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 بخشية الفقر: قتل نفسٍ  .٢

النفس البشرية ليست ملكًا ألحد بل هي ملك هللا تعاىل، فال جيوز 

أو طريقة من الطرق، لشخص كائنًا من كان أن يزهقها بأي وسيلة من الوسائل 

سواء كان من خشية الفقر أو غريه، واعترب الشرع قتل اإلنسان نفسه جرمية كربى، 

ألن نفس اإلنسان ليست يف ملكه حىت يزهقها، فعلى املسلم أن حيسن الظن بربه، 

ألن الرزقه مكتوبة عند اهللا قبل والدته وهو يف بطن أمه، وليس عليه إال البحث عنه 

واهللا املستعان يف كل أمور، قد نص القرآن والسنة على ذلك يف غري واجلهد عليه، 

  موضع، منها:

َوَال تـَْقتـُُلوْا أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق حنَُّْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإيَّاُكم إنَّ ﴿قوله تعاىل:

َلُهْم َكاَن ِخْطئًا َكِبرياً  كتب وتأكد هذه األية أن املولود ال يولد إال وقد   )٥٨(،﴾ قـَتـْ

رزقه، وكما خرجت من بطن أمك عاريا ورزقك اهللا، فكذلك أوالدك. فال حاجة 

   لقلق وعليه اجلهد للبحث فيه.

، َوُهَو الصَّاِدُق اْلَمْصُدوُق " ِإنَّ  ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا َرُسوُل اللَِّه اففي حديث 

يـَْوًما، ُمثَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، ُمثَّ َيُكوُن َأَحدَُكْم ُجيَْمُع َخْلُقُه ِيف َبْطِن أُمِِّه أَْربَِعَني 

ُفُخ ِفيِه الرُّوَح، َويـُْؤَمُر بَِأْربَِع   ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك، ُمثَّ يـُْرِسُل اللَُّه تـََعاَىل إِلَْيِه اْلَمَلَك فـَيَـنـْ

رُُه ِإنَّ َأَحدَُكْم  وَ َكِلَماٍت: رِْزِقِه، َوَأَجِلِه، َوَعَمِلِه، َوَشِقيٍّ أَْم َسِعيٍد، فَـ  الَِّذي َال إَِلَه َغيـْ

نَـَها ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب  َنُه َوبـَيـْ لَيَـْعَمُل َعَمَل َأْهِل اْجلَنَِّة َحىتَّ َما َيُكوَن بـَيـْ

َنُه فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل النَّاِر، َوِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النَّ  اِر َحىتَّ َما َيُكوَن بـَيـْ

نَـَها ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب فـَيَـْعَمُل َعَمَل أَْهِل اْجلَنَِّة فـََيْدُخُل اْجلَنََّة"  )٥٩(.َوبـَيـْ

 الغلول: .٣

  ٦٠حوزها ويقصد به اخليانة، وهو أخذ مامل يبح االنتفاع به من الغنيمة قبل

  بتحرمي الغلول والتشديد يف أمره، وقد جاءت النصوص الشرعية

   )٦١(.﴾ َوَمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ﴿قال تعايل:  
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ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب، قَاَل: َلمَّا َكاَن يـَْوُم َخْيبَـَر، أَقْـَبَل نـََفٌر ِمْن َصَحابَِة َعْن 

النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاُلوا: ُفَالٌن َشِهيٌد، ُفَالٌن َشِهيٌد، َحىتَّ َمرُّوا َعَلى َرُجٍل، 

، ِإينِّ رَأَيـُْتُه ِيف النَّاِر ِيف بـُْرَدٍة َغلََّها أَْو  ِهللا فـََقاُلوا: ُفَالٌن َشِهيٌد، فـََقاَل َرُسوُل ا "َكالَّ

"يَا اْبَن اخلَْطَّاِب، اْذَهْب فـََناِد ِيف النَّاِس، أَنَُّه َال يَْدُخُل  َعَباَءٍة " ُمثَّ قَاَل َرُسوُل اِهللا 

َال ِإنَُّه َال َيْدُخُل اْجلَنََّة ِإالَّ اْجلَنََّة ِإالَّ اْلُمْؤِمُنوَن"، قَاَل: َفَخَرْجُت فـََناَدْيُت: أَ 

  )٦٢(اْلُمْؤِمُنون.

فلهذه األحاديث وغريها عد بعض العلماء الغلول مانعاً من الشهادة، وأنه 

وإن كان يف صورته الدنيوية قتل شهيدًا يف املعركة، فإنه غري شهيد يف اآلخرة، بل 

  )٦٣(شهيد يف الدنيا فقط.

 الجهاد بعدم إذن الوالدين: .٤

ويقصد يف هذا هو أن عدم إذن الوالدين مانعًا من الشهادة، وقول 

اجلمهور عليه أي إذا كان اجلهاد فرض عني فيجوز اخلروج دون إذنه، وإذا كان 

فال جيوز اخلروج بدون إذ�ما، ولو خرج فقد وقع يف  )٦٤(اجلهاد فرض كفاية،

َعْن َأِيب  املعصية فهذا حرام، فكيف ميسى شهيدًا وهو يف معصية اهللا، ويف رواية

ِمَن اْلَيَمِن فـََقاَل: "َهْل َلَك َأَحٌد  َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ، َأنَّ َرُجًال َهاَجَر ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

: أَبـََواَي، قَاَل: "أَِذنَا َلَك؟ " قَاَل: "َال"، قَاَل: "اْرِجْع إِلَْيِهَما بِاْلَيَمِن؟ "، قَالَ 

   )٦٥(.فَاْسَتْأِذنـُْهَما، فَِإْن أَِذنَا َلَك َفَجاِهْد، َوِإالَّ َفِربَُّمهَا"

 الموت في المعصية: .٥

املراد من هذا املانع هو كون الشهادة حصلت بسبب حمرم أو يف حال 

العلماء يف من مات باملعصية، مثًال من مات وهو شارب  ارتكاب كبرية، اختلف

اخلمر أو يف الطريق الشرتاك اخلمر وغري ذلك من األمور، هل تصح الشهادة 

  )٦٦(األخروية أم ال؟ فيه ثالثة آراء:
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أَْم  ﴿القول األول: أنه ال حتصل له درجة الشهادة، استدالًال بقول اهللا تعاىل:

ا السَّيَِّئاِت َأْن َجنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسَواًء َحِسَب الَِّذيَن اْجتَـَرُحو 

ووجه الداللة: أن من مات بسبب من  )٦٧(،﴾َحمَْياُهْم َوَممَاتـُُهْم َساَء َما َحيُْكُمونَ 

أسباب الشهادة وقد تعاطة السيئات واملعاصي، ليس كمثل من أمن وعمل 

    الصاحلات يف املنزلة.

َلمَّا أَرَاَد َأْن يُِغَري َعَلى  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ويستدل على ذلك مبا روي،

فَاتـَّبَـَعُه أَْعَراِيبٌّ َعَلى َبْكٍر َلُه َصْعٍب » َال يـَْتبَـْعَنا ُمْصِعٌب َوَال ُمْضِعفٌ «َخْيبَـَر قَاَل: 

َأَال «بـَْعَد فـَْتِح َخْيبَـَر، فََأَمَر ِبَالًال يـَُناِدي:  فـََوَقَصُه، فـََقتَـَلُه، فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اللَِّه 

   )٦٨(.»ِإنَّ اْجلَنََّة َال حتَِلُّ ِلَعاصٍ 

القول الثاين: أنه حتصل له درجة الشهادة، ألن الشارع رتب ثواب الشهادة على 

صفة معينة كمن قتل يف سبيل اهللا، أو مات بالطاعون، أو مات بالغرق، أو غريمها، 

لت للمسلم هذه الصفة حصل له ذلك الثوال املوعود به من اهللا، فإذا حص

الطَّاُعوُن «:والنصوص الشرعية مل تشرتط غري اإلسالم، كما صرح قول النيب 

  )٦٩(.»َشَهاَدٌة ِلُكلِّ ُمْسِلمٍ 

القول الثالث: املعصية إذا كانت منفكة عن سبب الشهادة حصلت له الشهادة، 

تالزم بيهما، وأما إن كانت غري منفكة عن سبب  وإن قارنتها معصية، ألنه ال

الشهادة مل حتصل منزلة الشهادة. وجعلوا األصل يف هذا أن كل من مات يف سبب 

معصية فليس بشهيد، وإن مات يف معصيته بسبب من أسباب الشهادة فله أجر 

  )٧٠(شهادة، وعليه إمث معصية.

فرس مغضوب  ومثل للمعصية املنفكة عن سبب الشهادة مبن قاتل على

فقتل، ومثل للمعصية غري املنفكة مبن شرق باخلمر فمات، فإنه مات بسبب شربة 

  باخلمر وهي معصية.
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 الموت في شهر رمضان: .٦

يزعم بعض الناس أن كل من مات يف رمضان هو مغفور حتت رمحة اهللا، 

ولكن األمر ليس كذلك، إال من مات وهو صائم فيه أو يف غريه من الشهور، ملا 

ِإَىل َصْدرِي فـََقاَل: " َمْن قَاَل َال إَِلَه  أمحد َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: َأْسَنْدُت النَِّيبَّ ه روا

َء ِإالَّ اللَُّه ـ قَاَل َحَسٌن: ابِْتَغاَء َوْجِه اللَِّه ـ ُخِتَم َلُه ِ�َا َدَخَل اْجلَنََّة، َوَمْن َصاَم يـَْوًما ابِْتَغا

َق ِبَصَدَقٍة ابِْتَغاَء َوْجِه اللَِّه ُخِتَم َلُه ِ�َا َوْجِه اللَِّه ُخِتَم َلُه  ِ�َا َدَخَل اجلَْنََّة، َوَمْن َتَصدَّ

   )٧١(.َدَخَل اْجلَنََّة "

فدل أن من مات وهو غري صائم أو مات يف املعصية ومل يتب، وهو حتت 

 مشيئة اهللا، إما عفا عنه إما عذبه، فاملوت يف رمضان، مل يثبت له فضل خبصوصه

  حسب معلومايت، واهللا أعلم.

 الهجوم اإلرهابي أو الفدائي: .٧

  يقصد باإلرهاب كما قال ابن منظور: رهب بالكسر، يرهب رهبة ورهبا 

وقال ابن  )٧٢(بالضم، ورهبا بالتحريك؛ أي خاف ورهب الشيء رهبا ورهبة: خافه.

  )٧٣(األثري: الرهبة: اخلوف والفزع.

َوأَِعدُّوا َهلُْم َما  ﴿الكرمي، قال تعاىل:وهاك معىن كلمة اإلرهاب يف القرآن 

اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن رِبَاِط اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوِ�ِْم 

قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا: قوله (ترهبون) أي   )٧٤(،﴾ ال تـَْعَلُمونـَُهُم اللَُّه يـَْعَلُمُهمْ 

   )٧٥(ختوفون (به عدو اهللا وعدوكم) أي من الكافرين.

وقتل النفس املسلم إرهابًا أو بأي طريق كان، حرام بالنص واتفق العلماء 

على ذلك، وله عدة أسباب يف حترميه، منهم حرمة دم املسلم عند اهللا أكثر من 

 ُعَمَر، قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه  اللَِّه ْبنِ  َعْبدِ ا ورد يف حديث بيت اهللا احلرام، كم

َيطُوُف بِاْلَكْعَبِة، َويـَُقوُل: "َما أَْطَيَبِك َوَأْطَيَب رَِحيِك، َما َأْعَظَمِك َوأَْعَظَم ُحْرَمَتِك، 



 135  وشروطهأحكام الشهيد وأقسامه 

ٍد بَِيِدِه، َحلُْرَمُة اْلُمْؤِمِن أَْعَظُم  ِعْنَد اللَِّه ُحْرَمًة ِمْنِك، َمالِِه، َوَدِمِه، َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمَّ

رًا"   )٧٦(.َوأَْن َنُظنَّ بِِه ِإالَّ َخيـْ

منع أن يشار بالسكني أو الشئ املضر إىل   وأشد من هذا أن النيب 

املؤمن، وقتلهم باالنفجار وغريه من األسباب أعظم من هذا، كما ورد يف حديث 

"َال ُيِشُري َأَحدُُكْم ِإَىل َأِخيِه بِالسَِّالِح، فَِإنَُّه َال اَل َرُسوُل اللَِّه َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل: قَ 

   )٧٧(".يَْدرِي َأَحدُُكْم َلَعلَّ الشَّْيطَاَن يـَْنزُِع ِيف يَِدِه فـَيَـَقُع ِيف ُحْفرٍَة ِمَن النَّارِ 

فَِإنَّ اْلَمَالِئَكَة َمْن َأَشاَر ِإَىل َأِخيِه ِحبَِديَدٍة، : (( ويف رواية أخرى، قال 

مل ينه عن اإلشارة  فالنيب  )٧٨())،تـَْلَعُنُه، َحىتَّ َيَدَعُه َوِإْن َكاَن َأَخاُه ِألَبِيِه َوأُمِّهِ 

َأنَّ فحسب بل �ى عن تعاطي السيف مسلوًال، كما جاء عن جابر رضي اهللا عنه "

  )٧٩(". نـََهى َأْن يـُتَـَعاَطى السَّْيُف َمْسُلوًال  النَِّيبَّ 

فمجموع هذه النصوص تدّل على منع اإلشارة بالسالح إىل مؤمن ملا 

ترتتب عليه املضرات، وللمحافظة على نفسه، وكم يهتم اإلسالم باحملافظة على 

النفس، ومل حيلل سيل دم النفس بل سدًا للذرائع املوصلة إىل ذلك �ى أن يشري 

  باألشياء احلادة إىل أخيه، ألي وجه كان.

وفوق كل ذلك، فإن اإلسالم يهتم باحملافظة على اإلنسانية مجيعاً، بغض 

النظر عن اللون والنسب واملذهب، وبني أن قتل النفس الواحدة كقتل اإلنسانية  

َمْن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو  ﴿كافة، بل شجع على حفظ ا�تمع، كقوله تعاىل: 

َا َأْحَيا النَّاَس َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنََّ  يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ ا قـََتَل النَّاَس مجَِ

يًعا     )٨٠(.﴾مجَِ

  وحىت من أسلم أثناء احلرب، اهتم اإلسالم على حمافظته، كما ورد يف الرواية:

ُهَما، يـَُقوُل: بـََعثـََنا َرُسوُل اللَِّه  أَُساَمَة ْبنِ َعْن  وَ  ِإَىل  َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُهْم، فـََلمَّا  احلَُرَقِة، َفَصبَّْحَنا الَقْوَم فـََهَزْمَناُهْم، َوحلَِْقُت أَنَا َوَرُجٌل ِمَن اَألْنَصاِر َرُجًال ِمنـْ

 َناَغِشيَناُه، قَاَل: َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َفَكفَّ األَْنَصارِيُّ َفطََعْنُتُه ِبُرحمِْي َحىتَّ قـَتَـْلُتُه، فـََلمَّا َقِدمْ 
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قـُْلُت: َكاَن » يَا ُأَساَمُة، أَقـَتَـْلَتُه بـَْعَد َما قَاَل َال إَِلَه ِإالَّ اللَّهُ «، فـََقاَل: بـََلَغ النَِّيبَّ 

  )٨١(.ُمتَـَعوًِّذا، َفَما زَاَل يَُكرِّرَُها، َحىتَّ َمتَنـَّْيُت َأينِّ ملَْ َأُكْن َأْسَلْمُت قـَْبَل َذِلَك اليَـْومِ 

   ي:لوطنا الشهيد الجمهوري أو .٨

  أوًال: تعريف الشهيد الجمهوري أو الوطني:

ال يوجد يف اإلسالم ما يسمى الشهيد اجلمهوري، وأقرب دليل هلذا   

 َمْن قُِتَل َمْظُلوًمااملصطلح حديث، وأقصى ما يقال فيه، فإنه يدخل يف حديث ((

   )٨٢())،فـَُهَو َشِهْيد
''Assassinate: to murder an important or famous person 

especially for political reasons''.(83) 

  به: "اغتيال رئيس أو رجل مشهور، خصوصاً ألهداف سياسية".  ويقصد 

  ثانياً: صور الشهيد الجمهوري الوطني:

  قتل الشهيد الوطين يكون له صور متعّددة، فمنها:  

 أن يغتال أثناء أو قبيل عملية التصويت، كما قُتلت بينظري ُ�تو رئيسة .١

وزراء السابقة جلمهورية باكستان اإلسالمية، يف راولبندي بباكستان يف 

 م.٢٠٠٧ديسمرب سنة  ٢٧

أن يغتال بعد الرتشيح للرئاسة أثناء املخاطبة لقومه، كما قُتل جنرال  .٢

جلمهورية باكستان اإلسالمية يف  املتقاعد ضياء احلق الرئيس السابق

 .م١٩٨٨أغسطس سنة  �١٧اولفور بباكستان يف 

أن يغتال أو حيكم عليه باإلعدام، بعد انتزاعه من الرئاسة، كما قُتل ذو  .٣

الفقار علي ُ�تو رئيس وزراء السابق جلمهورية باكستان، يف راولبندي 

 م.١٩٧٩إبريل سنة  ٤بباكستان يف 
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  ثالثاً: حكم الشهيد الجمهوري أو الوطني:

الباب، والذي أميل إليه مل أعثر على أقوال العلماء _حىت اآلن_ يف هذا 

_ واهللا أعلم _ هو أن مثل هؤالء الفئة ينظر يف حاهلم، فإن توفرت فيهم شروط 

الشهيد، ُيسّمو�م الشهداء، مثل أن يكون قتل مبؤامرة من أعداء اإلسالم ، أو قُتل 

بغري ذنب سوى املنافسة السياسية، أو قتل بذنب أو خطِأ ليس جزاؤه القتل، أو 

مة وظنة بدون حماكمة عادلة، ألن كل هؤالء يعّدون من الذين قُِتلوا قتل مبجرد �

  ظلما.

فإن مل تتوفر فيهم هذه الشروط فال يسمو�م شهداء، وإن مسوا شهداء، 

فاملقصود شهداء اآلخرة، الذي ُعرِّف سالفاً، ويستشهد لذلك حديث أيب قالبة 

يأخذ الوهط، فبلغ ذلك حيث قال: "أرسل معاوية بن أيب سفيان إىل عامل له أن 

ْعُت َرُسوَل اللَِّه  يـَُقوُل: "َمْن قُِتَل ُدوَن  َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِصي، قَاَل: مسَِ

، فكتب األمري إىل معاوية رضي اهللا عنه أن قد تيسر "فـَُهَو َشِهيدٌ  َمالِِه َمْظُلوًما

))، َمْن قُِتَل ُدوَن َماِلِه فـَُهَو َشِهيدٌ يقول: ((  للقتال، وقال: إين مسعت رسول اهللا

  واهللا أعلم بالصواب. )٨٤(فكتب معاوية رضي اهللا عنه أن خل بينه وبني ماله".
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   أهم نتائج البحث

  عن الشهيد، توّصلُت إىل النتائج اآلتية، تُ من خالل ما كتب  

 ن اإلسالم قد مشلت تعاليمه نواحي احلياة اإلنسانية.إ 

 املرموقة سهلة الوصول إليها يف اإلسالم، من غري تقييد بشرحية أو  املكانة

 فئة خمصوصة يف ا�تمع.

 ن الشهادة مكانة عالية، وهلا فضائل عظيمة.إ 

 ن الشهادة ال تنحصر فيمن يستشهد يف املعارك، بل يتعدى إىل إقسام إ

 متعددة.

 وشهيد ن الشهيد ثالثة أقسام، شهيد الدنيا واآلخرة، شهيد الدنيا، إ

 اآلخرة، وأفضله شهيد الدنيا واآلخرة أي املعرتك.

 ن الشخص قد حيصل على درجة الشهادة وهو يدافع عن نفسه وماله إ

وعرضه، وقد ينال هذه املنزلة بدون تعب ومشقة بأن يتمىن الشهادة 

 بصدق وإخالص.

  الشهادة ليست مفخرة دنيوية يقسمها يف الناس كل من هب ودب على

وإمنا الشهادة مرتبة دينية عظيمة  ،سالم بصلةإل٨٥إىل اأسس ال متت 

طالق هذا اللقب إترتتب عليها آثار وأحكام يف الدنيا واآلخرة فالبد يف 

  .اليت ذكرها أهل العلم يف الرتاث اإلسالمي من مراعاة األسس الدينية

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا كثريا

 

 

 

 



 139  وشروطهأحكام الشهيد وأقسامه 

  الهوامش واإلحاالت
 

   .٢٥سورة  احلديد، اآلية:    )١

أبو الفضل مجال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطبعة والنشر، األنصاري   )٢

  .٣/٢٣٩بريوت، ص: 

اجلزري أبو السعادات املبارك بن حممد بن األثري، النهاية يف غريب احلديث يف مادة شهد،    )٣

التحقيق: حممود حممد الطناحي وطاهر أمحد الزاوي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

  .٢/٥١٣لبنان، ص: 

لتحقيق: حمب الدين اخلطيب، البخاري أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، ا  ) ٤

الرتقيم: حممد فؤاد عبدالباقي، املراجعة: قصي حمب الدين اخلطيب، دار النشر: املطبعة 

السلفية، القاهرة مصر، كتاب اجلهاد والسري، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، 

  ،٢٨١٠واللفظ له، برقم: 

صحيح مسلم، التحقيق: أبو حممد  والنيسابوري أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي،

نظر حممد الفارايب، دار النشر: دار طيبة، الرياض اململكة العربية السعودية، كتاب اإلمارة، 

  .١٩٠٤باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا، بنحوه، برقم: 

  .٢/٥١٣النهاية البن األثري، مادة شهد، ص:    )٥

ني بن عمر عابدين، حاشية ابن عابدين، وهو رّد احملتار على الدّر املختار الدمشقي حممد أم   )٦

شرح تنوير األبصار، التحقيق: الشيخ عادل أمحد عبداملوجود والشيخ علي حممد معّوض، 

التقدمي: األستاذ الدكتور حممد بكر إمساعيل، كلية الدراسات، جامعة األزهر، مصر، دار 

  .٣/١٥٨التوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، ص: عامل الكتب للطباعة والنشر و 

النووي أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف الدمشقي، روضة الطالبني، التحقيق: الشيخ    )٧

عادل أمحد عبداملوجود والشيخ علي حممد معوض، دار عامل الكتب للطباعة والنشر 

  .١/٦٣٣والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، ص: 

املبدع ، إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح واحلنبلي أب   )٨

دار الكتب العلمية،  شرح املقنع، التحقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي،

  .٢/٢٣٧ ص:بريوت، لبنان، 

  .٥٧-٥٦ ص:دار احلديث، القاهرة، ، خمتصر خليل، اجلندي خليل بن إسحاق   )٩

  .١٥٤سورة البقرة، اآلية:    )١٠
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مسلم، كتاب اإلمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء يف اجلنة، وأ�م من صحيح  ديثاحلجزء    )١١

  .١٨٨٧أحياء عند ر�م يرزقون، برقم: 

  .١٦٩سورة آل عمران، اآلية    )١٢

حبر العلوم، دار الكتب  أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم، تفسري لسمرقنديا   )١٣

  .١/٢٦٤ص: العلمية، بريوت، لبنان، 

  .١١١سورة التوبة، اآلية:    )١٤

تفسري القرآن العظيم، التحقيق: سامي بن  ،الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري والدمشقي أب   )١٥

  .٤/٢١٨ص: دار طيبة للنشر والتوزيع،  حممد سالمة،

ومعه شرح احلافظ جالل الدين  ،سنن النسائي، عبدالرمحن أمحد بن شعيب والنسائي أب   )١٦

السيوطي، التحقيق: مكتب حتقيق الرتاث اإلسالمي، دار املعرفة، بريوت، لبنان،كتاب 

  .٣١٦١اجلهاد، باب ما جيد الشهيد من األمل، واللفظ له برقم: 

ار اجلامع، التحقيق: أمحد حممد شاكر، د ،عيسى حممد بن عيسى بن سورة ووالرتمذي، أب     

النشر شركة مكتبة ومطبعة البايب احلليب وأوالده،  كتاب اجلهاد، باب فضل املرابط، برقم: 

١٦٦٨.  

عبداهللا حممد بن يزيد ابن ماجه، السنن، التحقيق: شعيب األرنؤوط، وعادل  والقزويين أبو      

بنان،  مرشد، وحممد كامل قره بللي، وعبداللطيف حرزاهللا، دار الرسالة العاملية، بريوت، ل

  .٢٨٠٢كتاب اجلهاد، باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا، برقم: 

كتاب اجلهاد، باب متىن ا�اهد أن يرجع إىل الدنيا، برقم: ،  البخاري، صحيح البخاري   )١٧

كتاب اإلمارة، باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا، برقم: صحيح مسلم،  مسلم، و . ٢٨١٧

١٨٧٧.  

  .٢٨٠٩اجلهاد، باب من أتاه سهم غرب فقتله، برقم: البخاري، صحيح البخاري، كتاب    )١٨

، كتاب اإلمارة، باب من قتل يف سبيل اهللا كفرت خطاياه إال الدَّين، صحيح مسلممسلم،    )١٩

  .١٨٨٦رقم احلديث: 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب اجلهاد، باب من جيرح يف سبيل اهللا، واللفظ له، رقم    )٢٠

، كتاب اإلمارة، باب فضل اجلهاد واخلروج يف مسلمصحيح مسلم، و ،٢٨٠٣احلديث: 

سبيل اهللا، ولفظه: "كّل كْلٍم ُيْكَلُمه املسلم يف سبيل اهللا، مث تكون يوم القيامة كهيئتها إذا 

  .١٨٧٦طُِعنت تـََفّجر دماً، اللَّوُن لوُن دم الَعرف َعْرُف املسك"، برقم: 
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يُنكب يف سبيل اهللا، والفظ له، برقم:  البخاري، صحيح البخاري، كتاب اجلهاد، باب من   )٢١

، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت صحيح مسلممسلم، و  ،٢٨٠١

  .٦٧٧ يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني نازلة، مبعناه، برقم:

البخاري، صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب متين الشهادة، واللفظ له، برقم:    )٢٢

، كتاب اإلمارة، باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا، صحيح مسلممسلم، و  ،٢٧٩٧

  .١٨٧٦برقم: 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري ،باب درجات ا�اهدين يف سبيل اهللا،    )٢٣

  .٢٧٩١برقم: 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب باب قول اهللا عزوجل: "من املؤمنني رجال صدقوا ما    )٢٤

دوا اهللا عليه، فمنهم من قضى خنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديًال"، واللفظ له، عاه

، كتاب اإلمارة، باب ثبوت اجلنة للشهيد، مبعناه، صحيح مسلممسلم، و  ،٢٨٠٥برقم: 

  .١٩٠٣برقم: 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب عمل صاحل قبل القتال، واللفظ له،    )٢٥

، كتاب اإلمارة، باب ثبوت اجلنة للشهيد، برقم: صحيح مسلممسلم، و  ،٢٨٠٨برقم: 

١٩٠٠.  

البخاري، صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب ظل املالئكة على الشهيد، برقم:    )٢٦

٢٨١٦.  

  .١٦٦٣كتاب اجلهاد، باب ثواب الشهيد، برقم: اجلامع،  الرتمذي،    )٢٧

املنهاج شرح صحيح مسلم ، ىي بن شرف الدمشقيالنووي أبو زكريا حميي الدين حي   )٢٨

املطبعة املصرية باألزهر، مصر، باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه )، ملخصاً (

  .٢/١٦٤ص: بغري حق كان القاصد مهدر الدم يف حقه وإن قتل كان يف النار، 

ان العرب، يف لسو  ١/١٣٦ص: هو الذي ميوت مبرض البطن كاالستسقاء وحنوه، النهاية،    )٢٩

  .١٣/٥٢، ص: مادة بطن

والغرق الذي ميوت بالغرق، وقيل هو من غلبه املاء ومل يغرق، فإذا غرق فهو غريق، والغريق    )٣٠

  .٣/٣٦١، ص: الرسوب يف املاء، النهاية، يف مادة غرق

صاحب اهلدم هو أن ينهار عليه بناء، أو أن يقع يف بئر، أو أهوية، فمن مات حتت جدار    )٣١

  .٥/٢٥٢ص:  ،حائط أو وقعت عليه صخرة، النهايةأو 

  .١٩١٥كتاب اإلمارة، باب بيان الشهداء، برقم: صحيح مسلم،  مسلم،    )٣٢
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  .٣١٦٣كتاب اجلهاد، باب مسألة الشهادة، برقم: السنن،  النسائى،    )٣٣

  .٩١سورة آل عمران، اآلية:    )٣٤

مسند الدارمي املشتهر بسنن  ،�رامحممد عبداهللا بن عبدالرمحن بن الفضل بن  والدارمي أب   )٣٥

لتحقيق: حسني سليم بن أسد الدراين، دار املغين للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة ادارمي، 

  .٢٤٥٥العربية السعودية، كتاب اجلهاد، باب صفة القتلى يف سبيل اهللا، برقم: 

  .٥سورة البينة، اآلية:    )٣٦

  .١الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، برقم: كتاب بدء صحيح البخاري،  البخاري،    )٣٧

، كتاب الوصايا، باب قوله تعاىل: "إن الذين يأكلون أموال صحيح البخاريالبخاري،    )٣٨

كتاب اإلميان، باب الكبائر وأكربها، صحيح مسلم،  مسلم، و  ،٢٧٦٦اليتامي"، برقم: 

  .٨٩برقم: 

  .١/٤٤٨ ص:دار املعرفة، بريوت، ، األم، الشافعي حممد بن إدريس   )٣٩

  .١/١٨٣ ص:إلمام مالك، دار الكتب العلمية، ، ااملدونة   )٤٠

  .٣١٤٧كتاب اجلهاد، باب ثواب من كلم يف سبيل هللا،برقم: السنن،  النسائى،    )٤١

  .١٣٤٦كتاب اجلنائز، باب من مل ير غسل الشهداء، برقم: صحيح البخاري،  البخاري،    )٤٢

الرياض، اململكة العربية السعودية،  -مكتبة الرشد املصنف، عبد اهللا بن حممد، بو شيبة أ   )٤٣

  .٢/٤٥٨ص: 

كتاب ما جاء يف اجلنائز، باب ما جاء يف الصالة على الشهداء ودفنهم، السنن،  ابن ماجه،    )٤٤

  .١٥١٥برقم: 

س وعادل التحقيق: عّزت الدّعا،سنن، السليمان بن األشعث السجستاينأبو داود األذدي    )٤٥

  .٣١٣٣كتاب اجلنائز، باب يف الشهيد يغسل، برقم:   السيد، دار ابن حزم، بريوت لبنان،

لتحقيق: محدي عبدا�يد السلفي، ااملعجم الكبري، ، القاسم سليمان بن أمحد وأب الطرباين   )٤٦

  .١٢١٥٢الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة مصر، برقم: 

  .١٣٤٣اجلنائز، باب الصالة على الشهيد، برقم:  كتابصحيح البخاري،  البخاري،    )٤٧

الشهيد يف السنة النبوية، مكتبة اإلمام الذهيب، الكويت، ، النجدي حممد بن محد احلمود   )٤٨

  .٣٠٧ ص:

، ٣٢٢٣كتاب اجلنائز، باب: الصالة على قربه بعد حني، رقم احلديث: السنن،  أبو داود،    )٤٩

  ٦٥٦ص: 

  .٣١٦٥نائز، باب يف امليت حيمل من أرض إىل أرض، برقم: كتاب اجلالسنن،  أبو داود،    )٥٠
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  .٢٠٠٤كتاب اجلنائز، باب أين يدفن الشهيد، برقم: السنن،  النسائى،    )٥١

  .٢٠٠٢املرجع السابق،  كتاب اجلنائز، باب أين يدفن الشهيد، برقم:    )٥٢

  .٣٠-٢٩سورة النساء، اآلية:    )٥٣

  .٥٤٤٢والدواء به، برقم: البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم    )٥٤

  .٥٧٠٠املرجع السابق،  كتاب األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، برقم:    )٥٥

  .٢٣٠٩كتاب اجلنائز، باب ترك الصالة علي قاتل نفسه، برقم: صحيح مسلم،  سلم، م   )٥٦

  .٧/٤٧ص: مسلم، كتاب اجلنائز، شرح صحيح  ،النووي   )٥٧

  .٣١سورة اإلسراء، اآلية:    )٥٨

  .٣٢٠٨، كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، برقم: صحيح البخاريالبخاري،    )٥٩

عبداهللا حممد ابن عرفة الوافية، شرح حدود البن عرفة، املوسوم اهلداية الكافية  واألنصاري أب   )٦٠

الشافية لبيان حقائق اإلمام الرصاع، التحقيق: حممد أبو األجفان والطاهر املعموري، دار 

  .١/٢٣٤ص:  الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان،

  .١٦١سورة آل عمران، اآلية:    )٦١

اإلميان، باب غلط حترمي الغلول، وأنه ال يدخل اجلنة إال كتاب صحيح مسلم،  سلم، م   )٦٢

  .١٨٢املؤنون، برقم: 

  .٢/١٣٠ص: صحيح مسلم،  شرح ،النووي   )٦٣

 ص: نيل األوطار شرح منتقى األخبار، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، مصر،، الشوكاين   )٦٤

٧/٢٢١.  

مؤسسة الرسالة، بريوت،  مرشد،سند، التحقيق: شعيب األرنؤوط وعادل امل، بن حنبل أمحد   )٦٥

  .٢١/١١٧: صلبنان، مسند أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه، 

أحكام الشهيد يف الفقه اإلسالمي، رسالة  ،الكريمي العمري عبدالرمحن بن غرمان بن عبداهللا   )٦٦

جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية  علمية لنيل درجة ماجستري يف الفقه،

  .١٤٤(بتصرف) ص: ، السعودية

  .٢١سوره اجلاثية، اآلية:    )٦٧

  .٢/١٩٤ص: اهلند، ، سنن، الدار السلفية، السعيد بن منصور   )٦٨

  .٥٧٣٢، كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، برقم: البخاري صحيح ،البخاري   )٦٩

 ص: الرتمذي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، شرح جامععارضة األحوذي ، ابن العريب   )٧٠

٤/٢٥٥.  
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  .٣٨/٣٥٠ ص: حذيفة بن اليمان،مسند  ،سندامل، بن حنبل أمحد   )٧١

  .١/٤٣٦ص:  ،لسان العرب ابن منظور،   )٧٢

  .٢/٦٦٩ص: مادة رهب، ، ابن األثري، النهاية   )٧٣

  .٦٠سورة األنفال، اآلية:    )٧٤

  .٤/٨٢تفسري القرآن العظيم، ص: ابن كثري،    )٧٥

  .٣٩٣٢كتاب الفنت، باب حرمة دم املؤمن وماله، برقم:    ،سنن، الابن ماجة   )٧٦

كتاب الرب والصلة واآلداب، باب النهي عن اإلشار بالسالح إىل صحيح مسلم،   مسلم،   )٧٧

  .٦٨٣٤املسلم، برقم: 

عن اإلشار بالسالح عن املؤمن، املرجع السابق، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب النهي    )٧٨

  .٦٨٣٢برقم: 

  .٢١٦٣كتاب الفنت، باب النهي أن يتعاطى السيف املسلول، برقم: اجلامع،  ي، ذالرتم   )٧٩

  ٣٢سورة املائدة، األية:    )٨٠

بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أسامة إىل  كتاب املغازي، باب  ، صحيح البخاري،البخاري   )٨١

  .٤٢٦٩ رقم:باحلرقات من جهينة، 

  مقدما.سبق خترجيه    )٨٢

٨٣(   Oxford advanced learner's dictionary, 6th edition, published by: 

Oxford University Press, page no. 80. 

الرياض، اململكة العربية السعودية،  -مكتبة الرشد املصنف، عبد اهللا بن حممد، بو شيبة أ   )٨٤

    .١٨٥٦٦رقم: ب
  

********************** 
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  التطوعي جتماعياإل�العملفي  الشبابدور 
The Role of Youth in voluntary social work 

   د.عبدالغفار بخاري

ABSTRACT 
 

In every society of the world, youth is a very important 

segment. The youth plays an important role in social work and 

development of communities. There is a dire need of such voluntary 

welfare works to meet the needs of individuals as well as of the 

whole communities. As the complexities of living conditions 

increase, the voluntary social work and welfare projects gain 

importance and governments alone whether of developing or 

developed countries, can no longer meet the needs of their citizens. 

All this necessitates the existence of other bodies working parallel to 

the governmental bodies to fill in the public domain and 

complement the role played by the government agencies in meeting 

social needs. Such bodies are called civil society organizations. 

These organizations play an important role in addressing some of 

the social, cultural, and economic issues. 

Despite the great importance of the social work and its need 

for the development of communities and the development of 

individuals a very small percentage of youth are engaged in social 

work. There is reluctance among the youth to participate in 

community work. This article explores the role of youth in social 

welfare work. 

Keywords: Youth, society, voluntary social work, development of 

communities 
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خـامت النبيـني  احلمد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم علـى أشـرف الرسـل و

حممد بـن عبـد اهللا وعلـى آلـه وأصـحابه وأزواجـه الطبيـني الطـاهرين ومـن تـبعهم سيدنا 

  بإحسان إىل يوم الدين وبعد:

" الشباب يف عامل متغري "املؤمتر الدويل  يف ةشاركامليسرين أن أتشرف بف

  الثالث. الندوة العاملية للشباب اإلسالمي وإسهامي املتواضع يف احملور  تنظمه الذى

   البحث خطةوفيما يلي  خطة البحث :

 تشتمل هذه الدراسة على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة

  فتشتمل على أمهية املوضوع أما المقدمة: 

   أهمية الموضوع

الشباب هم عصب األمة فهم أمل احلاضر وأحالم املستقبل فالشباب هم 

 وصناعة اآلمال وعز األوطان فالشباب مصدر االنطالقة لألمة  وبناء احلضارات

هم الشرحية األكثر أمهية يف أي جمتمع وإذا كانوا اليوم ميثلون نصف احلاضر فا�م 

يف الغد سيكونون كل املستقبل، والشباب عماد املستقبل وأ�م وسيلة التنمية 

وغايتها، فالشباب يسهمون بدور فاعل يف تشكيل مالمح احلاضر واستشراف 

شبابه واألوطان ال تبىن إال بسواعد آفاق املستقبل، وا�تمع ال يكون قويا إال ب

شبا�ا ولذلك هم ميلكون طاقات هائلة ال ميكن وصفها . ولذلك فإن مجيع األمم 

والشعوب تراهن دوما على الشباب يف كسب رهانات املستقبل إلدراكها العميق 

بأن الشباب هم العنصر األساسي يف أي حتول تنموي سياسي أو اقتصادي أو 

شرحية األكثر حيوية وتأثريا يف أي جمتمع قوي متثل املشاركة اجتماعي، فهم ال

  السياسية فيه جوهر التكوين.

يف شبابه  رضي اهللا عنهفتأمل إىل الدور الذي قام به علي بن أيب طالب 

 ،)١(أثناء اهلجرة وحتمَّل يف سبيل ذلك املخاطر عندما نام مكان رسول اهللا 
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على رأس جيش به كبار الصحابة ومل يتجاوز  وكذلك وضع أسامة بن زيد 

  . ٢عمره تسعة عشر سنة 

ومواقف الشباب يف الرعيل األول والذي تال ذلك جيال بعد جيل إىل  

يومنا هذا تربز مواقف عدَّة تبني من خالل ذلك بطوالت وطاقات الشباب وشرعنا 

تقبلها الدنيوي املطهر أوضح اهتمامه �ذه املرحلة كي تكون عدة يعتد بأيامها ملس

   .الشباب اهتماما بالغااإلسالم باهتم ولذا  واألخروي

 : األمور التالية فمن توجيهات اإلسالم إىل العناية بالشباب

اختيار الزوجة الصاحلة ألن الزوجة الصاحلة إذا رزق اهللا الزوج منها أوالدا فإ�ا  -١

على اختيار الزوجة  حثنا فالنيب  م .اهلطفأتوجههم وتقوم بدورها حنوهم من 

يِن َترَِبْت يََداكَ ((  قال حيث الصاحلة    .  )٣( ))فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

أن يذحبوا عن الطفل  ءبااآلوجه  حيث ومن توجيهات اإلسالم حنو املولود -٢

أل�ا سنة مؤكدة وهلا تأثري طيب على الطفل وهي ليست �رد حتصيل   ٤العقيقة

   اللحم والفرح . وهذا مما يدل على عناية اإلسالم بالشباب أول نشأ�م .

 امسا حسنا واأن خيتار أمر الوالدين  فالنيب  ،لمولودل سم احلسناإل اختيار -٣

  عن األمساء املكروهة. وايبتعدوأن  ألن االسم احلسن له معىن وله مدلول٥ألوالدهم 

على الصلوة لقوله  احملافظة وهي واملعنوية بالرتبية الدينية ة األطفالهتمام برتبياإل -٤

 )) َها َوُهْم أَبـَْناُء َعْشٍر ُمُروا أَْوَالدَُكْم بِالصََّالِة َوُهْم أَبـَْناُء َسْبِع ِسِنَني َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ

نَـُهْم    .)٦())ِيف اْلَمَضاِجعِ َوفـَرِّقُوا بـَيـْ

 اليت الرتبية وهذه اخلري على وتنشئتهم نفوسهم يف اخلري وغرس اخلري إىل وتوجيهم

   .وتصاحبه معه وتنمو املولود على آثارها تبقى

  الغذا واملالبس والسكن.  توفري عن عبارة هي اليت بالرتبية اجلسميةهتمام اإل - ٥

 كثرية  نتائج من حيققه مبا للشباب التطوعي جتماعياإل العمل أمهية وتظهر

 الشباب قدرات وتنمية لديهم، الوطين نتماءاإل تعزيز خالل من الشباب لدى
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 ا�تمع أنشطة يف مشاركتهم خالل من والعملية العلمية الشخصية ومهارا�م

 احللول وإبداء العامة القضايا يف وأفكارهم آرائهم  إلبداء الفرصة وإعطائهم املختلفة

 .هلا

و�دف الدراسة إىل بيان دور الشباب يف العمل اإلجتماعي التطوعي  

وبيان جماالت العمل التطوعي من امليدان الرتبوي ومثراته اإلجيابية على الفرد 

كما �دف الدراسة إىل تشجيع الشباب لإلسهام يف األعمال التطوعية ،وا�تمع

 املختلفة.

  وأهدافه  أهميته،التطوعيجتماعي العمل اإل : مشروعيةالمبحث األول

  العمل التطوعيمفهوم :المطب األول

 يتكون العمل التطوعي من كلمتني (العمل) و(التطوع)

  تعريف العمل -أوال

  لغة -۱

 عمل إذا الرجل واعتمل والفعل، املهنة إىل يعود الكلمة أصل: العمل

   ٧العمل. من ضروبا بأيديهم يعملون القوم:والَعَمَلة ،بنفسه

  اصطالحا-۲

والعمل يشمل كل فعالية اقتصادية مشروعة يف مقابل أجر سواء كان هذا  

  ٨ .العمل بدنيا كان أم ذهنيا

   تعريف التطوع -ثانبا

  لغة -۱

وع: " الطاء والواو والعني أصل صحيح واحد طقال ابن فارس يف مادة 

نقياد. يقال: طاعه يطوعه، إذا انقاد معه ومضى ألمره. اإلصحاب واإل يدل على

وأطاعه مبعىن طاع له .والعرب تقول: تطوع، أى تكلف استطاعته، وأما قوهلم يف 
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لكنه مل يلزمه، لكنه انقاد مع خري أحب أن يفعله، وال  التربع بالشيء: قد تطوع به

   ٩."يقال هذا إال يف باب اخلري والرب

  اصطالحا -۲

  :نذكرمنها كثرية  تعريفات التطوعي له لعملا        

  .)١٠("ما دعا إليه الشرع زائدا عن الفروض والواجبات والسنن"وهو  :التطوع -١

جلهد الذي يبذل عن رغبة واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي " وهو: التطوع -٢

   )١١( "دون توقع جزاء مايل

اجلهد والعمل الذي يقوم به فرد أو مجاعة أو تنظيم �دف تقدمي  هو" -٣

     .)١٢("خدما�م للمجتمع، أو فئة منه دون توقع جلزاء مادي مقابل جهودهم

جتماعي التطوعي في مشروعية ومكانة العمل اإل�:المطب الثاني

  اإلسالم

   التطوعي العمل مشروعيةأوال:

وحيمد من يؤدي هذا الواجب إن اإلسالم حيث على العمل التطوعي، 

فالعمل التطوعي من أهم األعمال اليت  ،حيقق التآخي بني أفراد ا�تمع الديين الذي

  . جيب أن يعتين �ا اإلنسان بكل الطاقات املتاحة

جتماعية اإل جبميع جماالتهيشمل  لعمل التطوعي بابه واسع حيثفا

القرآنية واألحاديث النبوية اليت حتث والرتبوية والسياسية، وكل النصوص  والصحية

اهلدف منها جعل املسلمني يشعرون باجلسد الواحد ويعملون  على العمل التطوعي

جتماعي بينهم، فالغين خيفف عن أخيه اإل بروح اجلماعة؛ لتحقيق مبدأ التكافل

   الفقري معاناته بتقدمي الزكاة وصدقة التطوع .

ة العمل التطوعي باعتباره من لقد دلت النصوص الشرعية على مشروعي

األعمال الصاحلة اليت يتقرب �ا العبد إىل اهللا عزوجل وهو ال خيرج عن أعمال الرب 
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واإلحسان واملعروف والصدقة واخلري وقد ثبتت مشروعيته يف القران الكرمي والسنة 

   .النبوية

 الكريم القران من -١

بادة وحث عليه رفع منزلة العمل التطوعي إىل مستوى العإن اإلسالم 

آيات  دل على مشروعية العمل التطوعي وت ورتب للقائمني به أعظم األجور

ٌ  ﴿قوله تعاىل كثرية منها 
ْ

ِلــمي
َ
اكِـٌر ع

َ
 ش

َ �
ِان� هللا
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ا ۙ  ف

ً ْ
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َ
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ْ َ
       .)١٣(﴾   َو�

يشمل عموم أفعال اخلريات من  ﴾خرياً ﴿ورجح علماء التفسري أن قوله 

قال اإلمام الثعاليب يف تفسري األية " أي زاد  .الطاعات واألعمال  والنوافل املختلفة

  .)١٤(برا بعد الواجب يف مجيع األعمال"

أراد سائر األعمال يعين فعل غري املفرتض عليه من "وقال احلسن وغريه:  

   .)١٥(" زكاة وصالة وطواف وغريها من أنواع الطاعات

وا  ﴿قوله تعاىلومنها 
ُ
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َ ْ
وفعل اخلري يشمل  كل أوجه الرب واإلحسان والتحلي  )١٦(﴾  اخل

  . مبكارم األخالق وإعانة احملتاج واإلحسان إىل اآلخرين ومساعدة الفقراء والضعفاء

ْر  ﴿ قوله تعاىلومنها 
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  . توصي مبراعاة اليتيم والسائل واحملتاج الكرمية يةاآل فهذه 

  ﴿ قوله تعاىلومنها 
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تدعو إىل مراعاة حقوق الضعفاء واملساكني وتقدمي النفع هلم  الكرمية يةفاآل

  .    والرفق �م عند التعامل  معهم 

وهذه اآليات وغريها تبني لنا أن جماالت العمل التطوعي متعددة ومتنوعة فبالقيام 

  بالعمل التطوعي أو بعض مظاهره يفوز العبد بالتوفيق والتيسري الرباين.

  :السنة النبويةمن  -٢
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حتدث عن هذا املوضوع وطبقه يف حياته وحرص  وكان رسول اهللا

والدعوة له وتاكيده على اإلستجابة  التطوعيالعمل حرصا شديدا على تشجيع 

وكفالة اليتيم وإنظار املعسر ونشر تهم وإغاثنداءات امللهوفني واحملتاجني واملظلومني 

وبذل النصح واملعروف وتثقيف ا�تمع من مقومات ا�تمع الذي ال ينهض  العلم

ه ورباهم على وأمر أصحابه ب إال على التكافل والرتاحم وتبادل املنافع واملصاحل

  املبادرة إىل التطوع يف كافة جماالت احلياة.

  من خالل:  العمل التطوعي يف السنة النبويةوتتأكد مكانة  

الدعوة إىل املبادرة إىل التطوع وتلبية نداء احملتاجني واملضطرين وقال رسول اهللا   -١

  نـَْيا نـَفََّس اللَُّه َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم َمْن نـَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ

نـَْيا َواْآلِخرَِة  َواللَُّه ِيف َعْوِن  ....اْلِقَياَمِة َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسٍر َيسََّر اللَُّه َعَلْيِه ِيف الدُّ

  . ١٩" ْبُد ِيف َعْوِن َأِخيهِ اْلَعْبِد َما َكاَن اْلعَ 

وفيه فضل قضاء حوائج الناس "احلديث هذا النووي رمحه اهللا يف شرحاإلمام يقول 

ونفعهم مبا تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشاعة أو مصلحة أو نصيحة أو 

   ٢٠" . غري ذلك

 ،لهتيسر قضاء حوائج الناس ونفعهم مبا التاكيد على اإلهتمام بشوؤن املسلمني و -٢

  .٢١" من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهمأنه قال " فقد روى عن النيب 

ُكلُّ ُسَالَمى ِمْن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقٌة ُكلَّ يـَْوٍم َتْطُلُع ِفيِه أنه قال   عن النيب وروي 

َها َأْو تـَْرَفعُ   الشَّْمُس قَاَل تـَْعِدُل بـَْنيَ اِالثـْنَـْنيِ َصَدَقٌة َوتُِعُني الرَُّجَل ِيف َدابَِّتِه فـََتْحِمُلُه َعَليـْ

َها َمَتاَعُه َصَدَقٌة قَاَل َواْلَكِلَمُة ا َوُمتِيُط اْألََذى َعْن الطَّرِيِق  .…لطَّيَِّبُة َصَدَقٌة َلُه َعَليـْ

  .٢٢" َصَدَقةٌ 

تقدمي العون للمحتاجني والسعى على مصاحلهم وحاجا�م فقد قال رسول اهللا -٣

 " السَّاِعي َعَلى اْألَْرَمَلِة َواْلِمْسِكِني َكاْلُمَجاِهِد ِيف َسِبيِل اللَِّه َأْو اْلَقاِئِم اللَّْيَل

  .٢٣"اِئِم النـََّهارَ الصَّ 
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التطوع مبادرة ذاتية يستجيب من خالهلا الشباب املسلم عند ما يرى أنه عمل  -٤

َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَْغِرُس َغْرًسا أَْو يـَْزرَُع " ما يقدم خدمة للمسلمني امتثاال لقوله 

ٌر َأْو ِإْنَساٌن أَْو َ�ِيَمٌة ِإالَّ َكانَ    .٢٤"  َلُه ِبِه َصَدَقةٌ  َزْرًعا فـََيْأُكُل ِمْنُه طَيـْ

أَنَا وََكاِفُل اْلَيِتيِم ِيف اْجلَنَِّة " حتقيق مبدأ التكافل واإليثار انطالقا من قوله  -٥

  .٢٥"َهَكَذا َوقَاَل بِِإْصبَـَعْيِه السَّبَّابَِة َواْلُوْسَطى

  أمثلة وقدوات في العمل التطوعي في صدر اإلسالم -٣

الكرمي واألحاديث النبوية يف مناذج جتلى التطبيق العملي لنصوص القرآن 

حافل باملواقف  أن تارخينا اإلسالميو البذل و واإلحسان ري رائعة من أعمال اخل

تتجسد فيه  الرسول ف ،والتطوع العطاءالرب و املضيئة اليت جتسد أروع حاالت 

ُأُحٍد َذَهًبا َلْو َكاَن ِيل ِمْثُل " حيث قال البذل والعطاء و القدوة الكاملة يف التعاون 

  .)٢٦("َما َيُسرُِّين َأْن َال َميُرَّ َعَليَّ َثَالٌث َوِعْنِدي ِمْنُه َشْيٌء ِإالَّ َشْيٌء أُْرِصُدُه ِلَدْينٍ 

  التطوعيالخيري  العمل في مضيئة رجالية إسالمية نماذج :أوال

o  التعاون  أنواعمن أمسى  نوعافقد كانت املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار

 .٢٧اإلسالمي

o يف جيش جبميع ماله وجاء عمر بن اخلطاب بنصف ماله بو بكرأ قدم 

 . ٢٨العسرة

o ٢٩تبوك لغزوة اجليش العسرة املتوجه لتجهيز ماله بثلث عفان بن وتربع عثمان 

.  

o حياة يف واملسلمني اإلسالم خدمة يف ملاله عوف بن الرمحن وبذل عبد 

 . ٣٠وفاته وبعد الرسول 

o يصلح مث فيوزعها، درهم ألف تأتيه رضي اهللا عنه عمر بن اهللا وهذا عبد 

  .٣١لراحلته علفا فيستدين
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o سبيل يف املال بيت من عطائه كل  ينفق جّوادا سخيا سنان بن صهيب وكان 

 .٣٢مكروبا ويغيث حمتاجا يعني اهللا،

o كان  أنه بيد العام، يف آالف وستة أربعة بني ما الفارسي سلمان عطا وكان 

  .٣٣واحد درهم منه يناله أن ويرفض مجيعا، يوزعه

   التطوعي الخير عمل في مضيئة نسائية إسالمية ثانيا:نماذج   

 صدر وان ،تعايل اهللا سبيل يف التطوعي العمل عن املسلمات نساء تتخلف مل

 ضربن الاليت املسلمات ومن املؤمنني أمهات من مضيئة بنماذج ليذخر اإلسالم

  بعض األمثلة:  منهن نذكر التطوعي العمل يف األمثلة أروع

o يف وماهلا جهدها عنها اهللا رضي خويلد بنت خدجية املؤمنني أم بذلت فقد 

   .  ٣٤ َوَواَسْتِين ِمبَاِهلَا ِإْذ َحَرَمِين النَّاسُ   عنها  قال وقد  الرسول مؤازرة

o وتتصدق بيدها تعمل عنها اهللا رضي جحش بنت زينب املؤمنني كانت أم 

َأْسَرُعُكنَّ حلََاقًا ِيب َأْطَوُلُكنَّ  "  رسول اهللا عنهـــا وقد قال الفقراء على

   .٣٦" ٣٥يًَدا

o نصفني حني وتشقه بنطاقها تضحي عنها اهللا رضي بكر أيب بنت أمساء 

 ما وأمثن أغلى . وهو٣٧َوَأِيب َبْكٍر ِحَني أَرَاَدا اْلَمِديَنةَ  ُسْفرًَة لِلنَِّيبِّ  َعتْ َصنَـ 

  عنها. اهللا رضي متلك

o َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اللَِّه تقول " عطيه أم وهذه َسْبَع َغَزَواٍت َأْخُلُفُهْم ِيف

  ٣٨"رَِحاهلِِْم فََأْصَنُع َهلُْم الطََّعاَم َوأَُداِوي اجلَْْرَحى َوأَُقوُم َعَلى اْلَمْرَضى

o َأِيب َبْكٍر َوأُمَّ ُسَلْيٍم َوإِنـَُّهَما َوَلَقْد َرأَْيُت َعاِئَشَة بِْنَت  َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  أنس ويقول

ُقَالِن اْلِقَرَب َعَلى  رُُه تـَنـْ ُقزَاِن اْلِقَرَب َوقَاَل َغيـْ َرتَاِن أََرى َخَدَم ُسوِقِهَما تـَنـْ َلُمَشمِّ

ِن فـَتـُْفرَِغاِ�َا ِيف ُمُتوِ�َِما ُمثَّ تـُْفرَِغانِِه ِيف أَفْـَواِه اْلَقْوِم ُمثَّ تـَْرِجَعاِن فـََتْمَآلَِ�َا ُمثَّ جتَِيَئا

 .٣٩" أَفْـَواِه اْلَقْومِ 
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o َكاَن  عنها اهللا رضي ملحان بنت سليم عنه عن أم اهللا رضي أنس ويقول :

  ٍَويَُداِويَن  ،فـََيْسِقَني اْلَماءَ  ،َوِنْسَوٍة ِمَن األَْنَصاِر َمَعُه ِإَذا َغزَا ،يـَْغُزو بِأُمِّ ُسَلْيم

   ".٤٠اجلَْْرَحى

o ٤١ تبوك يف غزوة بكل ما لديهن من حلي  النساء وبعثت  . 

o النيب نساء بتعليم تقوم اهللا عبد بنت وكانت الشفاء  رضي حفصة وخاصة 

  .٤٢"والكتابة القراءة عنها اهللا

  جتماعي التطوعي في اإلسالممكانة العمل اإلثانيا: 

إن العمل التطوعي يعد من األعمال اجلليلة اليت تظهر آثارها اإلجيابية 

ومثرا�ا النافعة على الفرد وا�تمع ولقد دعاء اإلسالم إىل التعاون وبذل اجلهد قال 

¿  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ﴿ :تعاىل

Ð  Ï﴾بل كان للعمل التطوعي األولوية يف أول الرسالة احملمدية يف .٤٣

ى العطاء واإلنفاق املرحلة املكية حيث جاءت اآليات القرآنية الكرمية حتث عل

    .لفقراء واملساكني واحملتاجنيلوبذل اخلري 

يعد العمل التطوعي مظهر من مظاهر تقدم األمم يف ا�تمعات واتساع و 

ثقافتها وارتفاع درجة الوعي فيها فمن املالحظ أن األمة الواعية يزداد منوها من 

إن العمل .ملختلفةالشباب يف األعمال التطوعية ا خاصةخالل مشاركة مواطنيها و 

التطوعي أحد األسس اهلامة للنهضة الشاملة يف شىت جوانب احلياة والعمل 

عتباره عالمة بارزة لتكافل إالتطوعي الينفك عن أفراد ا�تمع ومؤسساته املختلفة ب

  .ا�تمع وتآزره

والعمل التطوعي من املظاهر القائمة يف ا�تمعات املعاصرة  بل يعد من  

نا احلاضر ينبغي أن يبادر إيل العمل التطوعي أفراد ا�تمع كافة أدبيات عصر 

فهو  ،استجابة لنوازع اخلري املركوزة يف نفوسهم وإمياناً بأمهيته ،خص فئة الشبابألاوب

ميدان واسع يشتمل على مظاهر متعددة فهو قوة حمركة للمجتمع تنبع من داخله 
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ملواجهة �ضته وتطوره وتقدمه من وتقوم على جهود أفراده ومجاعته ومؤسساته 

جانب ومن جانب آخر عالج ملشكالته وآمله وجراحه يف أوقات الرخاء والشدة 

والقوة والضعف.فاملسلم الذي فطر على اخلري واحلب ال ينتظر األحداث والطواري 

حىت يبادر إىل املسامهة يف األعمال التطوعية بل سوف يدفعه إميانه وغريته وحبه 

 ،احل إىل تقدمي العون وبذل املعروف إلخوانه املسلمني يف كل األحوالللعمل الص

  .ويداوم على ذلك العمل رغبة يف حمبة مواله

   وأنواع المشاركة فيها  التطوعي العمل تمجاال :ثانيالمبحث ال

وامليادين اليت ختدم مسرية  كثريا من ا�االت  تسع جمال العمل التطوعيي

 لفظ الصدقة هلا فمثال  ،العمل التطوعي اخلريي، وتعود بالفائدة واملنفعة للجميع

فالصدقة  ،تعود على صاحبها باألجر والثواب اجلزيلعظيمة يف اإلسالم مكانة 

تعاليم يف  اوكبري  اواسع جماالبل حتمل  ليس فقط إعطاء الفقري ومساعدة احملتاج

ُكلُّ ُسالَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقٌة ُكلُّ يَوٍم " أنه قال: ما ورد عن النيب ك  اإلسالم

َها  َتْطُلُع ِفْيِه الشَّْمُس: تـَْعِدُل بـَْنيَ اثـْنَـْنيِ َصَدَقٌة، َوتُِعْنيُ الرَُّجَل يف َدابَِّتِه فـََتْحِمُل َلُه َعَليـْ

َها َمَتاَعُه َصَدَقةٌ  َها ِإَىل أَو تـَْرَفُع َلُه َعَليـْ ، َوالَكِلَمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقٌة، َوِبُكلِّ ُخْطَوٍة َمتِْشيـْ

  .)٤٤" (الصَّالِة َصَدَقٌة، َوُمتِْيُط اَألذى َعِن الطَّرِْيِق َصَدَقةٌ 

أَْفَضُل الصََّدَقِة َأْن يـَتَـَعلََّم اْلَمْرُء اْلُمْسِلُم ِعْلًما ُمثَّ يـَُعلَِّمُه َأَخاُه " وقال 

كلُّ " حيث قال  عترب أي معروف صدقةإ بل إن النيب . )٤٥(" اْلُمْسِلمَ 

  .   )٤٦("  معروٍف صدقةٌ 

أن جمال الصدقة واسع وكبري وهو ال يقتصر على مساعدة احملتاجني فثبت 

كذلك .والفقراء واملعوزين، بل يشمل الكثري من ا�االت واألعمال اخلريية والتطوعية

 كل ماو يشمل يف املنظور اإلسالمي على األعمال التطوعية واخلريية " اخلريلفظ "

  كلها. فيه فائدة لإلنسان أو للمجتمع أو لألمة أو للبشرية  
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هذه املفاهيم وغريها تشري إىل أن العمل التطوعي، ليس مقتصرا على 

 جوانب مساعدة الفقراء واحملتاجني، وإمنا يشمل العديد من ا�االت وامليادين اليت

نظرا لتطور .ختدم مسرية العمل التطوعي واخلريي، وتعود بالفائدة واملنفعة للجميع

مفهوم العمل التطوعي �تمعاتنا اليوم واتساع األهداف والغايات منه وتزايد 

نكتشف أمهية  احلاجات اجلديدة اليت تولدت مع تطور احلياة يف خمتلف أبعادها

كي يغطي احلاجات اجلديدة للمجتمع   توسيع جماالت العمل التطوعي وميادينه

ويغطي  وُيسهم يف التنمية الشاملة، ويساعد على حل املشاكل واألزمات والكوارث

يحتاج جمتمعنا لتنمية وتوسعة جماالت العمل ف ،متطلبات املستلزمات الرئيسة لألفراد

  . التطوعي

  نورة العنزيويف هذا الصدد تقول دكتوراه 

يف حجمه وشكله واجتاهاته ودوافعه من جمتمع  العمل التطوعي خيتلف "إن

ستقرار إىل آخر، ومن فرتة زمنية إىل أخرى، فمن حيث احلجم يقل يف فرتات اإل

واهلدوء ويزيد يف أوقات الكوارث والنكبات واحلروب، ومن حيث الشكل فقد 

جتاه يكون جهدا يدويا وعضليا أو مهنيا أو تربعا باملال أو غري ذلك، ومن حيث اإل

فقد يكون تلقائيا أو موجها من قبل الدولة يف أنشطة اجتماعية أو تعليمية أو 

   .)٤٧("تنموية، ومن حيث دوافعه فقد تكون دوافع نفسية أو اجتماعية أو سياسية

فيجب على الشباب املسلم أن ال ينحصر العمل الطوعي يف جوانب 

كل ا�تمع وكل حمدودة للمجتمع واإلنسان، بل جيب عليهم أن يتسعوا ليشمل  

اإلنسان وحقوقه األساسية يف احلياة والسالم واحلرية وليشمل حقوقه اإلجتماعية من 

مأكل ومشرب ومسكن وملبس وصحة وتعليم وحقوق اقتصادية مبا فيها احلق يف 

العمل واألجر والراحة والعطالت، وليشمل احلقوق السياسية واملدنية أمهها احلق يف 

ن وحق التنمية. وجمتمعنا حباجة ماسة ملثل هذا النوع من املساواة أمام القانو 
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األعمال التطوعية، أل�ا مازالت حمدودة وحباجة إىل املزيد من اإلهتمام يف هذا 

  .اجلانب

   :ميكننا احلديث عن أبرز هذه ا�االت يف النقاط التالية 

  والقربات مجال العبادة )١(

بل يزيد  فقط الفرائض والواجباتاملسلم ال يقتصر يف عبادته على الشباب 

  . عليها من خالل شىت أنواع العبادات

   :شيخ اإلسالم ابن تيميةيقول  

"العبادة: هي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال، 

الباطنة والظاهرة، فالصالة والزكاة والصيام واحلج، وصدق احلديث وأداء األمانة 

األرحام، والوفاء بالعهود واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  وبر الوالدين، وصلة

واجلهاد للكفار واملنافقني، واإلحسان للجار واليتيم واملسكني وابن السبيل، 

واململوك من اآلدميني، والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك من 

  .)٤٨(العبادة"

 هذا الباب.يف  لتنافسوا لتسابقللشباب ل األمر واسع ف

  جتماعيالمجال اإل )٢(

جتماعي، ألنه يقضي على حث اإلسالم على أمهية القيام بالتكافل اإل

الفقر واجلهل واملرض فمساعدة الفقراء واملساكني واحملتاجني وتلبية مستلزما�م 

األساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومنكح يعد من احلاجات األساسية 

  أولويات العمل التطوعي.اليت جيب أن تكون من 

والسعي يف قضاء حاجات احملتاجني يعد من األعمال الصاحلة، وهو 

َمْن َكاَن ِيف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اللَُّه ِيف " هعبادة، وله ثواب جزيل، فقد روي عن

  .)٤٩("َوَمْن فـَرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة فـَرََّج اللَُّه َعْنُه ِ�َا ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمةِ  ،َحاَجِتهِ 
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مساعدة األسـر  ،رعاية املرأة ،جتماعي رعاية الطفولةويتضمن ا�ال اإل

مكافحة  ،إعادة تأهيل مدمين املخدرات،رعاية املسنني ،رعاية األيتام ،الفقرية

  .مساعدة املشردين ،اإلرشاد األسرى ،رعاية األحداث ،التدخني

 مجال التعليم والتدريب والتأهيل )٣(

يعد التعليم من أبرز ميادين العمل التطوعي وهو يساهم يف نشر العلم يف 

وللتعليم التطوعي دور مؤثر  رتقاء مبستوى الطالب إىل الدرجات العلياا�تمع واإل

امليدان  تربز أمهية املسامهة يف بناء فكر هؤالء احملتاجنيو وبسطه  يف نشر العلم

العلم واملعرفة أمامهم، وهنا يأيت دور العاملني  بابوذلك عرب فتح  الرتبوي التعليمي

يف احلقل الرتبوي والطالب الذين يتطوع البعض منهم لتعليم األطفال والتالمذة 

  .أوالكبار عرب دروس حمو األمية

تقدمي التعليم املنزيل للمتأخرين دراسيا  ا�ال الرتبوي والتعليميويتضمن  

بناء مدارس و  وبعث الطالب املتفوقني إلكمال دراسا�م من قبل احملسنني

املؤسسات  إنشاء املكتبات وسائرو  وجامعات وكليات ومعاهد للتعليم ا�اين

  القيام عليها ودعمها.و العلمية 

إعداد مربيات األطفال واستعمال  على لوتشمل برامج التدريب والتأهي

احلاسب اآليل والنسخ على اآللة الكاتبة وتعليم التفصيل واخلياطة ومكافحة األمية 

والسكرتارية والفنون التشكيلية والتطريز وتدريب بعض أفراد األسر اليت ترعاها 

 .)٥٠(اجلمعية على بعض احلرف واملهن

    والطبيي المجال الصح )٤(

 ومن األعمال من أبرز جماالت العمل التطوعي الصحي والطيب ا�ال تعد

 قيم إشاعة يف واملسامهة اإلنسان حياة على واحلفاظ الصحي، الوعي تنمية اهلامة يف

تمثل الرعاية الصحية يف حماولة لتأمني الرعاية الصحية الناس ف بني الصحي التعاون

  . األولية للمحتاجني
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 واملسعفني واملمرضني األطباء تطوع هو الطيب التطوع مظاهر أبرز ومن

 اخلطر، ويتضمن من املرضى حياة وإلنقاذهؤالء املرضى وأوجاع للتخفيف من آالم 

 وعيادات القلب عمليات وإجراء الطبية والعيادات املستوصفات يف الصحي ا�ال

 األوىل اإلسعاف ودورات الطبيعي العالج ومراكز والصيدليات التدخني مكافحة

 الصحي السكن وتأمني املرضى أصدقاء جلان ودعم املستشفيات نزالء وخدمة

 والصحي النفسي اإلرشاد تقدمي عنهم والرتفيه املرضى وخدمة ومرافقيهم للمرضى

  .اخلاصة االحتياجات لذوي العون وتقدمي املنزيل التمرين

 هاغري  أو الرئة أو كالكلية  بالدم أو أعضاء اجلسم التربع ذلك إىل إضافة

 األمراض من غريها أو الرئوي أو الكلوي الفشل مرضى إلنقاذ احليوية األعضاء من

 يعد احلياة قيد على يزال ال وهو اجلسم أعضاء بأحد التربع أن والشك. املستعصية

 بالوصية املوت بعد األعضاء بأحد التربع وكذلك الطيب، ا�ال يف التطوع قمة

  . املطلوب العضو لذلك احلاجة بأشد مريض إلنقاذ

 والغذائي والطيب الصحي ا�ال يف التثقيفية والندوات احملاضرات إلقاء كذلك

 من األخرى يعد الصحية واملناسبات النظافة أسبوع يف واملشاركة الصحية والتوعية

  الطيب. التطوع مظاهر

  ) مجال الثقافة اإلسالمية۵(

هتمام إذ عالية من اإل ويف الثقافة اإلسالمية حظي العمل التطوعي مبكانة

جند الكثري من النصوص القرآنية واألحاديث الشريفة اليت حتث مساعدة احملتاجني 

واملسامهة يف التعليم ونشر العلم واحلفاظ على البيئة واملشاركة  لعاجزين واملعوقنيوا

  يف العمران والتطوير. 

لقرآن الكرمي حتفيظ احلقة  إقامةبفتتمثل  اإلسالمية الربامج الثقافيةومن 

نشر وطبع الكتب و مكتبات عامة وزيارة دينية وثقافية  والندوات اضراتاحملإقامة و 

هذا باإلضافة إىل إقامة املعسكرات واملراكز . ونشرات التوعية واللوحات اإلرشادية
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من  وذلك ا�االت الفكريةويدخل فيها الصيفية لشغل أوقات الشباب يف الصيف.

  .والنصائح القيمة، واخلطط الرائدةخالل اآلراء الصائبة 

  ) مجال اإلغاثة ۶(

 تتمثل التطوعي واليت  مظاهر من آخر مظهررعاية املعاقني وكبار السن 

مشاغل خاصة و مراكز تعليم خاص وتفصيل اخلياطة و مراكز ودور إيوائية بإنشاء 

باإلضافة إىل تأمني األجهزة الطبية لبعض املعاقني، وكذلك برنامج   لتأهيل املعاقني

  . وتتمثل بشراء وتأمني وحتسني املساكن اإلسكان اخلريي وحتسني املسكن

ومن الربامج اإلغاثية ورعاية املعاقني فيشمل تقدمي أنواع املساعدات النقدية 

راغيب الزواج وأسر السجناء والعينية والطارئة واملومسية ومساعدة املرضى واملعسرين و 

واملعاقني ومشروع كافل اليتيم وخدمات األربطة ودور الضيافة إليواء احلاالت 

  الطارئة النامجة عن حوادث الطرق وغري ذلك.  

     اإلنسان حقوق عن الدفاع ) مجال۷(

 العمل جماالت أبرز من تعد واملادية املعنويةالدفاع عن حقوق اإلنسان 

 يعد اإلنسان حقوق فإحرتام ،والنشاط الفاعلية من للمزيد حتتاج اليت التطوعي

 التخلف على دليل احلقوق هذه انتهاك أن حني يف احلضاري التطور على عالمة

  .احلضاري

 التعدي من حقوقه ومحاية اإلنسان احرتام وجوب ولقد حث اإلسالم على

 والسالمة من احلياةاملشروعة  حقوقه من حق أي مصادرة وحرمة واإلهدار والتجاوز

قتصادية والسياسية والثقافية وقيمه األخالقية جتماعية واإلاإل حقوقه ومن واحلرية

 مِّنَ  َوَرَزقْـَناُهم َواْلَبْحرِ  اْلبَـرِّ  ِيف  َوَمحَْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِين  َكرَّْمَنا  َوَلَقدْ : ﴿قال تعاىلوالروحية

  .)٥١(﴾ تـَْفِضيالً  َخَلْقَنا ممَِّّنْ  َكِثريٍ   َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ  الطَّيَِّباتِ 

املسامهة مع رجال  ،املشاركة يف أعمال اإلغاثة: ويتضمن جمال الدفاع املدين

لدفاع لويف هذا امليدان يربز دور كبري . املشاركة يف أوقات الكوارث الطبيعية ،اإلسعاف
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 على الشباب املسلم  يجبفء واخلطر، املدين الذي تظهر أمهيته يف حاالت الطوارى

  الرعاية �ذا اجلانب. 

 الوعي نشر يف املسامهة ا�ال يف هذا فيجب على الشباب املسلم املتطوعني  

 حقوق جمال يف املصنفات وتأليف وواجبا�م حبقوقهم وتعريفهم الناس بني احلقوقي

 وحقوقه اإلنسان ضد جهة أي من تقع انتهاكات أية عن والدفاع اإلنسان

  .املشروعة

    ) مجال اإلعالم۸(

كبري يف   أثرو  له دور بارزألن  اإلعالم الفضائيعصرنا هذا عصر 

األمة مستقبل ا�تمع و صيانة ا ا�ال لاستغالل هذللشباب ينبغي ف،جمتمعنا

التطوعي  العمل قضية اإلعالم املسموعة واملقروءة واملرئية تبين وسائلاإلسالمية ألن 

جتماعي لدى أفراد ا�تمع واستشار�م من وإذكاء الوعي اإلخالل الرتويج  من

  م.خالل توضيح أمهية األعمال التطوعية عن طريق وسائل اإلعال

  األمور التالية: جمال اإلعالم  اإلسالمية يف شباب األمة فيجب على

تأهيل مسؤويل اجلهة اخلريية ليصبحوا خرباء يف جماالت العمل اإلنساين 

  .ئل اإلعالمويشاركوا يف وسا

 حوالهتمام بالتواصل مع الصحف اإللكرتونية وخباصة اليت تعرض لألاإل -١

 .اإلنسانية يف ا�تمع

 .حضور املؤمترات وورش العمل والتواصل مع التجارب الناجحة -٢

قناة ختتص بتعليم القرآن حيث يتم إظهار برامج وأنشطة مجيع حلقات  -٣

 .التحفيظ على مستوى العامل

 ة.ألمة اإلسالميلصصة يف إظهار اإلبداع والثقافة والتميز قناة متخإعداد   -٤

عن األمة اإلسالمية لشباب استغالل هذه املرحلة يف صيانة لينبغي إذا 

  للفرد وا�تمع وبالتايل األمة. فيرتتب عليها آثار طيبة .طريق وسائل اإلعالم 
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  الحفاظ على البيئة ) مجال۹(

تلوث اهلواء واملاء  اى أشكاله احلفاظ على البيئة من التلوث مبختلف

يف والنشاط  الفاعلية من للمزيدجمتمعنا حيتاج  اليت جمال آخر للتطوع تعد والرتاب

منظمة أو مجعية تطوعية �تم الشأن  سالميا�ال البيئي، فقلما جند يف العامل اإل

البيئي؛ لذلك، توجد ضرورة إلجياد مثل هذه املناشط التطوعية لتنشيط محالت 

توعية البيئية، والعمل على تنظيف الشواطىء والبحار، واحملافظة على احملميات ال

  . الطبيعية، وزيادة املساحة اخلضراء يف كل مكان

 ا�تمع سادت وانتشرت يف اليتى ومن األعمال التطوعية األخر 

مساعدة احملتاجني من الفقراء واملساكني  نصرة املظلوم ورد املظامل:هو اإلسالمي

 والبلدان ىمحاية الطرق والقر و  عن الطريق ىإماطة األذو  واألرامل واأليتام واملعاقني

 التطوع مبراقبة املخالفاتو  ىل والة األمر والشفاعة فيهاإرفع احلوائج  ىاإلعانة علو 

  .تعليم الناس ونشر العلمو  التطوع مبكافحة األمراضو 

   التطوعي العمل في المشاركة أنواع أهم -ثانيا  

وذلك  معنويا التطوعية املشاريع دعم �ا واملقصود:المعنوية لمشاركةا )١

 عنه الدفاع العامة أو احملافل يف به اخلريي والتعريف بالتشجيع عن املشروع

  املعنوية. املشاركة صور من ذلك غري إىل

 أن شك وال ،باملال اخلريية املشاريع دعم �ا ويعىن:  المالية المشاركة )٢

احلياة   جوانب خمتلف يف واإلزدهار والتقدم النهضة يف األثر للمال كبري

 فالقرآن ،اخلريية األعمال التطوعية لنجاح أحد عناصر أساسية كما ميثل

ْوَن ﴿: تعاىل قال بـاجلهاد اهللا سبيل يف املالية املشاركة الكرمي مسى
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 األعمـال يف فعاال عضوا الشخص يكون أن �ا ونعين:  العضوية املشاركة  )٣

 يتطلب وهذا ،اخلريية املؤسسات إلحدى وأن يكون مندوبا التطوعية

 أجل من بالوقت والتضحية اجلهد اهلمة وبـذل وشحذ اجلاد التفكري ممارسة

 يف املشاركة ألوان أهم هي هذه اخلريي. العمل وتقوية ا�تمع خدمـة

   . واخلريية التطوعية األعمال

  جتماعي التطوعيفي العمل اإل معوقات مشاركة الشباب :ثالثالمبحث ال
الصعوبات واليت حتد من و  العقباتتواجه العمل التطوعي العديد من 

نفسه وبعضها  املتطوعبعضها إىل  عوقاتوترجع هذه املتوسعه وانتشاره، و فاعليته 

 ،معوقات نفسية ،معوقات دينية ،معوقات اقتصادية ،معوقات اجتماعية إىل ترجع

  .معوقات إداريه

     وميكن حتديد أهم هذه املعوقات بإجياز يف األبعاد التالية:

   معوقات شخصية )١(

  .أهداف وأمهية العمل التطوعي الشباب عدم معرفة )١  

  املتطوع . الشباب عدم إجادة الدور املطلوب من )٢  

  سعي الشباب  إىل الكسب املادي وعدم وجود وقت كاف للتطوع. )٣  

) عزوف بعض الشباب املتطوعني عن التطوع يف مؤسسات ليست قريبة ٤  

  من سكنهم.

باب لتحقيق أقصى استفادة شخصية ممكنة من العمل سعى بعض الش )٥  

  اخلريي وهذا يتعارض مع طبيعة التطوع .

  .) قصور بعض الشباب يف احلث على اإلخنراط يف األعمال التطوعية٦  

عدم استغالل الدوافع الدينية لدى الشباب واستثمارها لصاحل العمل  )٧  

  التطوعي.

  وعدم اإلهتمام مبا تدعو إليه. ابتعاد الشباب عن التعاليم الدينية )٨  
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  معوقات اجتماعية  )٢(

ساهم عدم قيام مؤسسات التنشئة االجتماعية املختلفة كاألسرة  وقد

واملدرسة واملؤسسة اإلعالمية بدور فاعل يف غرس قيم التطوع والعمل اجلماعي يف 

للفرد،  نفوس الناشئة إىل عدم وعي الشباب بأمهية التطوع، وبدوره يف البناء الذايت

وبأمهيته يف تطوير ا�تمع. كما ساهم عدم تضمني املناهج الدراسية للمؤسسات 

التعليمية املختلفة بعض املقررات، والربامج الدراسية اليت تركز على مفاهيم العمل 

االجتماعي التطوعي وأمهيته ودوره التنموي، يف تقليل اهتمام الشباب باألعمال 

  التطوعية.

 الشباب وعي يف ضعف ا�تمع يف السائدة الثقافية اطاألمن بعض اشرتك

 العمل يف الشباب مشاركة تقليص وكذلك .التطوعي العمل وفوائد مبفهوم

   ا�تمع. بناء يف دورهم ومن اإلجتماعية أمهيتهم من كالتقليل  لتطوعي،ا

 عزوف إىل تؤدي اليت اإلجتماعية العوامل من عدد إىل الشبيكي وتشري

  .)٥٣(بينها من التطوعية األعمال يف املشاركة عن الشباب

) عدم الوعي الكايف بني أفراد ا�تمع بأمهية التطوع واألهداف اليت يسعى ١

  .إىل حتقيقها

  خنراط يف األعمال التطوعية .عدم وجود الرغبة لإل ) ٢

  استغالل العمل التطوعي لتحقيق أهداف غري مشروعة. ) ٣

ن العمل التطوعي مضيعة للوقت واجلهد وغري بأشعور املتطوعني الشباب )  ٤

  .مطلوب

  ) خوف املتطوعني الشباب من الفشل.٥

  عدم بث روح التطوع بني شباب ا�تمع منذ الصغر.   )٦

  عدم وجود احلوافز املعنوية.   )٧

  عدم إشباع برامج وأنشطة التطوع احلالية حلاجات األعضاء املتطوعني  )٨
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  اضحة تنظم العمل التطوعي وحتميه.عدم وجود لوائح وتنظيمات و  )٩

 تقلل اليت املعوقات إىل بريطانيا يف املوسعة الدراسات إحدى أشارت وقد

  : التالية األسباب إىل وعز�ا التطوعي، بالعمل السن وصغار الشباب التحاق من

 �ا يلتحق أن ميكن اليت التطوعية األعمال جماالت عن املعلومات نقص-ا

  .الشباب

 .الريفية املناطق يف خصوصاً  املناسبة املواصالت توفر عدم- ب

 التطوع. برامج واستمارات مناذج وتشعب طول- ج

 من والنظرة الشباب املتطوعني بني السلبية اإلجتماعية الصور بعض وجود-د

  .)٥٤(بالنعومة  تتصف برامج يف ينخرطون بأ�م أقرا�م

    ةالتنظيميو ةدارياإلمعوقات   )٣(

 ألن مؤثرا يف العمل التطوعي عامال والتنظيمي اإلدارييعد البعد 

. املناسبة بالصورة العمل لتطوير الفعلية احلاجات مع تتواكب ال واللوائح التنظيمات

 جمال يف العاملة املؤسسات بني والتكامل التنسيق قلة من التطوع برامج وتعاين

 الرمسية والقطاعات اجلهات تلك بني التعاون مستوى واخنفاض ناحية من التطوع

  أخرى.  ناحية من

 واألهلية، احلكومية املؤسسات مسئوليتها تتحمل أسبابا هنالك أن كما  

 للشباب السماح أوعدم التطوعية والنشاطات بالربامج التعريف قلة يف تتمثل

   .التطوعي العمل ودعم تشجيع وقلة املؤسسة داخل القرار صنع يف باملشاركة

  يف النقاط التالية :عوقات ونذكر أهم تلك امل 

   ةإداري :معوقات )ا

  ) ضعف اللوائح واألنظمة اخلاصة بالعمل التطوعي١

يف العمل املناسب لقدراته وميوله  نياملتطوع شبابلا ) عدم وضع٢

   واستعداداته
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 يف بناء التنظيمات واهلياكل اإلدارية . شبابلاعدم مشاركة  )٣

 للعمل واإلنتاج .عدم �يئة األماكن املناسبة  )٤

 عدم وجود اإلدارات الواعية احملققة لألهداف .   )٥

 عدم وضوح أهداف ونشاطات املنظمة . )٦

    يف املنظمة . نياملتطوع شبابلا عدم حتديد دور  )٧

  بدورات تدريبية وتأهيلية . نياملتطوع شبابلاعدم إحلاق    )٨

    :ب) معوقات متعلقة بالمنظمة الخيرية

ختيار �تم بشؤو�م وتعينهم على اإل شبابإدارة خاصة لل ) عدم وجود١

  .املناسب حسب رغبتهم

   .عدم اإلعالن الكايف عن أهداف املنظمة اخلريية وأنشطتها )٢

  .املتطوعني قبل تكليفهم بالعمل شبابلاعدم توافر برامج خاصة لتدريب  )٣

من غري ذوي احملاباة يف إسناد األعمال وتعيني العاملني من األقارب  )٤

  .الكفاءة

) اعتبار أعمال اجلمعية من األسرار املغلقة اليت جيب عدم مناقشتها مع ٥

  .اآلخرين

تقييد العضوية أو الرغبة يف عدم قبول عناصر جديدة فتصبح املنظمة حكراً  )٦

  .)٥٥(على عدد معني

 معوقات اقتصادية  )٤(

مشاركة األفراد يف يلعب العامل االقتصادي دورا أساسيا يف احلد من 

العمل التطوعي، إذ إن ضعف الدخل االقتصادي لألفراد جيعلهم ينصرفون عن 

أعمال التطوع إىل األعمال اليت تدر عليهم رحبا يساعدهم على قضاء حاجيا�م 

   األساسية.
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التطوعي  العمل تطوير جمال يف الرئيسة العقبات إحدى قتصادياإل فالبعد

   هى : عوقات وأهم تلك امل

عدم توفر املبالغ نتيجة عدم بذل األموال أو إرساهلا إىل خارج البالد ودعم  ) ١

  .  منظمات خريية مشبوهة

فرض الضرائب والرسوم اجلمركية على معدات وأجهزة وآليات املنظمات    )٢

  واهليئات التطوعية .

 عدم توفر املباين والتجهيزات اإلدارية. )٣

   معوقات نفسية )۵(

هتمام مبشكالت املتطوع األسرية واإلدارية ملا هلا من تأثري على ) عدم اإل١

  العمل التطوعي. 

  هتمام بالنواحي التشجيعية . ) عدم اإل٢

  ) عدم التوازن يف توزيع املهام ودخول عنصر احملاباة . ٣

    .  مللتعبري عن رأيه نيملتطوعللشباب ا) عدم إتاحة الفرصة ٤

     .شبابلاالذي يبذله  عدم التقدير املناسب للجهد )٥

  ة ) معوقات إعالمي٦(

 ومبؤسساته التطوع بأمهية التوعية عن اإلعالمي الدور غياب ساهم

 وقد. التطوع على اإلقبال قلة يف للمجتمع يقدمها أن ميكن اليت وباألدوار

 وقد. التطوع برامج مع اإلعالم وسائل تفاعل عدم املذكررة يف سامهت

 لعل التطوعي بالعمل اإلعالم وسائل اهتمام عدم على عوامل عدة ساعدت

  : يلي ما أبرزها من

  .سالمي) عدم ترسخ ثقافة التطوع يف ا�تمع اإل١

  ) قلة الربامج والفعاليات اخلاصة بالتطوع مما حيد من تفاعل وسائل اإلعالم.٢
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وحتسن إعدد املتطوعني  ،) قلة مصادر املعلومات عن برامج التطوع وجماالته٣

ها من املعلومات اليت ميكن صياغتها على شكل مواد إخبارية وغري 

  )٥٦(إعالمية.

  النتائج والتوصيات  أهم على تشمل الخاتمة:

، الذي من خالله توصلت املتواضع احلمد هللا الذي وفقين إلمتام هذا البحث

  للنتائج والتوصيات التالية:

  النتائج أوال:

أمل احلاضر وأحالم  أل�مالشباب اهتماما بالغا  فئةباإلسالم اهتم  -١

  .املستقبل

الشباب يسهمون بدور فاعل يف تشكيل مالمح احلاضر واستشراف  -٢

 .آفاق املستقبل

لقد دلت النصوص الشرعية على مشروعية العمل التطوعي باعتباره  -٣

 . من األعمال الصاحلة اليت يتقرب �ا العبد إىل اهللا عزوجل

رمي واألحاديث النبوية يف جتلى التطبيق العملي لنصوص القرآن الك -٤

 يف تارخينا اإلسالمي. البذلو واإلحسان ري مناذج رائعة من أعمال اخل

إن العمل التطوعي يعد من األعمال اجلليلة اليت تظهر آثارها اإلجيابية  -٥

   .ومثرا�ا النافعة على الفرد وا�تمع

 مبكارم والتحلي واإلحسان الرب أوجه كل   يشملالعمل التطوعي  -٦

 الفقراء ومساعدة اآلخرين إىل واإلحسان احملتاج وإعانة األخالق

 .والضعفاء

 اإلجتماعي، ا�ال كثريا من ا�االت (اى  تسع جمال العمل التطوعيي -٧

 الثقافة جمال والطيب، الصحي ا�ال والتأهيل، والتدريب التعليم جمال
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 جمال اإلنسان، حقوق عن الدفاع جمال اإلغاثة، جمال اإلسالمية،

اليت ختدم مسرية العمل التطوعي  )احلفاظ على البيئة جمال اإلعالم،

 .اخلريي

العمل التطوعي خيتلف يف حجمه وشكله واجتاهاته ودوافعه من  إن  -٨

 .جمتمع إىل آخر، ومن فرتة زمنية إىل أخرى

 املعنوية واملشاركة التطوعي املشاركة العمل يف املشاركة أنواع من أهم -٩

 العضوية. ركةاملالية واملشا

 اتحالتوصيات والمقتر  :ثانيا

 قيم األخالق الفاضلة يف وغرس اسالمية تنشئة الشباب تنشئة ضرورة -١

 اجلماعي.   العمل وروح واإليثار التضحية نفوسهم من

تشجيع الشباب وذلك بإجياد مشاريع خاصة �م �دف إىل جيب  -٢

   نتماء واملبادرة لديهم.تنمية روح اإل

الشباب مهما كان حجمه أو  فئةتشجيع العمل التطوعي يف ضرورة  -٣

 .شكله أو نوعه

مراعاة الشباب وإشراكهم يف جمالس اإلدارة للجهات الالزم من  -٤

ووضع برنامج  هتمام �م وتقدمي كل املعوناتاخلريية وتشجيعهم واإل

 .  امتيازات وحوافز هلم

يط للمشاريع إعطاء الشاب الفرصة يف تقدمي الربامج والتخطينبغي   -٥

 .جتماعات الدوريةوإشراكه يف اختاذ القرارات ودعوته لإل

 زياد�ا وضرورة املراءة يف ختتص اليت اخلريية اجلهات يف النظر جيب  -٦

 التطوعي العمل لدعم املتخصصات األخوات ودعوة وتفعيلها

 .النسائي
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ستفادة من طاقات الشباب وتوظيفها جيب على اجلهات اخلريية اإل -٧

 األمثل خلدمة اجلهات اخلريية. التوظيف

حث اجلامعات ومراكز البحث العلمي على إجراء الدراسات  ضرورة -٨

 والبحوث املتعلقة باألعمال التطوعية.

يف كافة  يالتطوع العمل اخلريي ستفادة من اخلربات العاملية يف جمالاإل -٩

 . ا�االت

عالم املختلفة املرئية واملقروءة واملسموعة بتوعية مطالبة وسائل اإل - ١٠

مباهية العمل التطوعي وحاجة ا�تمع إليه ودوره يف التنمية  الشباب

 . الشاملة

إنشاء صندوق للعمل التطوعي واملشاريع اخلريية ميول من األوقاف   - ١١

  .والزكوات وغريها

 والصحية النفسية املعاجلة يف التطوعي العمل استخدامضرورة  - ١٢

 أو العاطلني أو واملدمنني للمخدرات املتعاطني لبعض والسلوكية

 اجتماعيا.   املنحرفني
فأسـأل اهللا سـبحانه وتعــاىل أن أكـون قــد وفقـت يف ذلــك واسـتغفره ســبحانه   

ــــه  ــــا حممــــد وعلــــى آل عمــــا وقــــع فيــــه مــــن اخلطــــأ والزلــــل، وصــــلى اهللا وســــلم علــــى نبين

  وصحابته أمجعني.
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  واإلحاالتالهوامش 
 

واستخالفه عليا على    خروج النيب ،هجرة الرسول  ،السرية النبوية  ،ابن هشام  )١

  ١/٤٨٤ص: ،مؤسسة علوم القرآن ،فراشه

 ه، ١٤٢١سنة النشر:  ،مكتبة اخلاجني ،الطبقات الكربى ،ابن سعد  )٢

  ٢/١٩٠،٤/٦٦ص:

 ٤٧٠٠ :رقم احلديث ،هـ١٤٠٧ ،دارالريان للرتاث ،صحيح خباري  )٣

 ٢٤٩٣٩ :رقم احلديث ،املكنز واملنهاجطبعة   مسند أمحد،  )٤

 ٩٦١ :رقم احلديث ،صحيح خباري  )٥

 ٤١٨ :رقم احلديث ،ه ١٤٣٠، دار الرسالة العاملية ،سنن ابوداود  )٦

الطبعة األوىل. دار  ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،فارس، معجم مقاييس اللغةابن   )٧

 ١٤٦ /٤:ص، هـ١٤٢٠  اجليل بريوت

 ،مبادئ االقتصاد السياسي، دار اإلسالم للطباعة والنشر ،رضا عبد السالم كتورد    )٨

 ٣٠٨ :، ص٢٠٠٢

الطبعة األوىل. دار  ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،ابن فارس، معجم مقاييس اللغة  )٩

 ،دار صادر بريوت ،لسان العرب ،ابن منظورو ، ٣/٤٣١:ص، اجليل بريوت

  ٨/٢٤٣:ص

تحقيق نصر الدين ب ،التعريفات ،. اجلرجاين ١/٤٧٧،٢٤ص:،معجم لغة الفقهاء  )١٠

 ١/١٩ص: ،م ٢٠٠٧س للتصدير. الطبعة األوىل شركة القد ،تونس

، دار الشروق عمان ،علم االجتماع املدخل اىل ،وآخرونسليم الغزوي  فهمي   )١١

 ٩٣: ، ص١٩٨٤

ورقة  ،دور العمل التطوعي يف حتقيق السالم واألمن االجتماعيني ،اخلطيب عبد اهللا  )١٢

عمل مقدمة إىل مؤمتر العمل التطوعي واألمن يف الوطن العريب، أكادميية نايف العربية 

  ٣٢ص: ،هـ١٤٢١للعلوم األمنية

  ١٥٨البقرة:   سورة  )١٣
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مؤسسة  ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن،الثعاليب عبد الرمحن بن حممد بن خملوف  )١٤

 ١/٣٤٤،ص:األعلمي للمطبوعات بريوت

طبعة: دار الزهراء ودار املعرفة، بريوت،  ،معامل التنزيل ،احلسني بن مسعود البغوي   )١٥

 ١/١٣٣ص:، ه ١٤٢٣لبنان، الطبعة اخلامسة لسنة 

 ٧٧ :احلج سورة   )١٦

 ١٠,  ٩ :الضحىسورة    )١٧

  ٧ , ٥الليل  سورة  )١٨

 ٤٨٦٧رقم احلديث ،طبعة دار السالم ،صحيح مسلم   )١٩

دار إحياء  ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حيىي بن شرف النووي  )٢٠

  ٩/٢٠ه،ص:١٣٩٢ ،الطبعة الطبعة الثانية، بريوت ،الرتاث العريب

 ٧/٢٧٠ص:،ابن تيمية أم إحياء الرتاثمكتبة  ،املعجم األوسط ،الطرباين  )٢١

 ١٦٧٧ :، صحيح مسلم رقم احلديث٢٧٦٧ :خباري رقم احلديث صحيح  )٢٢

 ٤٩٣٤ :صحيح خباري رقم احلديث   )٢٣

 ٢١٥٢ :صحيح خباري رقم احلديث   )٢٤

 ٥٥٤٦ :صحيح خباري رقم احلديث   )٢٥

 ٢٢١٤ :صحيح خباري رقم احلديث   )٢٦

 ،املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار ،هجرة الرسول  ،السرية النبوية ،ھشام ابن   )٢٧

 ١/٥٠٥ص:

باب يف مناقب أيب بكر وعمر رضي سنن الرتمذي، كتاب املناقب عن رسول اهللا    )٢٨

 ٣٨٢٩ احلديث  رقم ،اهللا عنهما

دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  ،السرية النبوية،أبو الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثري   )٢٩

  ٦/ ٤ ص: ،هـ ١٣٩٥بريوت 

 ،١/١٢٩،ص:املعجم الكبري ،الطرباين    )٣٠

 ٣١٠٨٩رقم احلديث: ،دار الفكر ،تاريخ مدينة دمشق  ،ابن عساكر   )٣١
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مكتبة  ،وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ١٨٤٦٣ رقم احلديث:،أمحد مسند   )٣٢

  ٤٤ه، ص: ١٤١٥ املعارف

، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار ابن عز الدين علي بن حممد اجلزري ابن األثري   )٣٣

 ٣٣١ /٢،ص:حزم

 ٢٤٣٠٢رقم احلديث:  ،مسند أمحد   )٣٤

َوِضّده  ،ِإَذا َكاَن َمسًْحا َجَواًدا ،َطوِيل اْلَيد، َوَطِويل اْلَباعقَاَل أَْهل اللَُّغة : يـَُقال:ُفَالن    )٣٥

 ٨/٢٠٧ص: ،.شرح النووي على مسلمَقِصري اْلَيد َواْلَباع

 ٤٤٩٠ :رقم احلديث،صحيح مسلم    )٣٦

 ٣٦١٧ :رقم احلديث،صحيح خباري   )٣٧

 ٣٣٨٠ :رقم احلديث،صحيح مسلم   )٣٨

 ٢٦٦٧ :رقم احلديث،صحيح خباري   )٣٩

 ٣٣٧٥ :رقم احلديث،صحيح مسلم   )٤٠

  ٤١٥٣ :رقم احلديث،صحيح خباري   )٤١

والدكتور  النشرتى الطبعة املصرية بتحقيق الدكتور محزة ،الطبقات الكربى،ابن سعد   )٤٢

  ٨/٩٥:ص ،احلميد مصطفى والشيخ عبد احلفيظ فرغلى  عبد

 ٢سورة املائدة :   )٤٣

 ٢٧٠٧ :رقم احلديث،صحيح خباري   )٤٤

 ٢٣٩رقم احلديث ،تحقيق حممد فؤاد عبد الباقيبدار الفكر بريوت  ماجه،سنن ابن    )٤٥

 ١٦٧٣رقم احلديث ،صحيح مسلم   )٤٦

 ٦٥،ص:رسالة ماجستري ،العمل التطوعي ،نورة العنزيالدكتورة    )٤٧

  ١ص:،دار ابن اجلوزي السعودية ،العبودية ،شيخ اإلسالم ابن تيمية   )٤٨

  ٤٦٧٧رقم احلديث ،صحيح مسلم   )٤٩

 ٧٩ص:،العمل التطوعي   )٥٠

 ٧٠سورة اإلسراء :   )٥١

 ١٥ :احلجرات سورة   )٥٢
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جتماعية باململكة ة التطوعية يف جماالت الرعاية اإلالشبيكي، اجلهود النسائي   )٥٣

 ٣٥،ص:١٩٩٢،العربية السعودية

٥٤( Roker and others,p:41,1999  

وأخالقيات العمل التعرف علي ثقافة التطوع  ،أمين يعقوب وعبد اهللا السلمي   )٥٥

  ٥٥،ص:م٢٠٠٥ ،الرياض ،التطوعي

الدكتور راشد بن سعد الباز الشباب والعمل التطوعي (دراسة ميدانية على طالب    )٥٦

 ،مركز البحوث والدراسات بكلية امللك فهد األمنية املرحلة اجلامعية يف مدينة الرياض)

  ١١ص: ،هـ١٤٢٢

  

******************** 
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 "األحاديث المختارة"اإلمام ضياء المقدسي ومنهجه في كتابه 
Imam Zia ul Maqdasi and his approach towards “Ahadith 

Sahiha” in his book “Al-Ahadith ul Mukhtara” 

  ساجد محمود
   **محمد رياض ۔د    

ABSTRACT 
 

Different scholars have compiled the books which contain a 
large numbers of authentic Ahadith (Ahadith Sahiha), to achieve this 
purpose, they introduced different hadith sciences to distinguish 
between the true and the fabricated hadith. The authentic Sunnah is 
contained within the vast body of Hadith literature. One of them is 
Imam Zia ul Maqdasi. 

Imam Zia Uddin Muhammad bin Abdul Wahid Maqdasi’s 
book “Al Ahadith al Makhtara” is one of the best books of its kind. 
Many Islamic scholars have declared it better than Imam Hakim’s 
book Al Mustadrak. Allama Iraqi, one of his contemporaries said that 
the Ahadith given in his book Al Ahadith al Makhtara were not 
ascertained to be authentic before. 

Only those Ahadith have been given in this book whose 
asaneed are correct but they have not been reported by Imam Bukhari 
and Imam Muslim. Also, one of the strengths of this book is that it 
reflects the glimpses of Muajam. Imam Maqdasi wrote this book in 
the manner of Masaneed that is to say that he mentioned the name of 
the companion of the Holy Prophet (SAW) and then reported his 
traditions. Sometimes he also indicates the factors responsible for the 
interruption in the authenticity of Ahadith. But, sadly, Imam Maqdasi 
passed away and could not complete this great book. 

In this article I will discuss the Imam Zia ul Maqdasi 
approach towards “Ahadith Sahiha” in his book Al Ahadith ul 
Mukhtara. 
 

Keywords: Fundamental sources, Imam Zia ul Maqdasi, fabricated 

hadith, Ahadith Sahiha, Al Ahadith ul Mukhtara.  
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  :إسمه ونسبه

املقدسي مث الصاحلي نسبة  حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن 

إىل الصاحلية قرية جبوار دمشق، ولذلك يُقال له أيًضا الدمشقي أبوعبد اهللا ضياء 

  . )١(ألن لقبه ضياء الدينالدين احلنبلي، ولذلك يُقال له الضياء، 

  . )٢(مولده: ُولد سنة تسع وستني ومخسمائة من اهلجرة،

   :شيوخه

عبد الغين بن عبد الواحج املقدسي صاحب كتاب " الكمال يف أمساء 

الرجال "، وابن اجلوزي أبو الفرج بن اجلوزي اإلمام املعروف، وأبواملظفر بن السمعاين 

وحفيد صاحب قواطع األدلة، فعائلة وهو حفيد أو ابن صاحب األنساب، 

  .)٣(السمعاين أو آل السمعاين عائلة علم تداولنت العلم أبًا عن جد

  :تالميذه

  تتلمذ عليه عدد كبري من العلماء من أشهرهم. 

أبو بكر بن نقطة صاحب كتاب التقييد ملعرفة السنن واملسانيد، وصاحب  

تالمذته: ابن النجار صاحب " ذيل كتاب " تكملة اإلكمال "،وأيًضا من مشاهري 

   .)٤(بغداد " الشهري تاريخ

   :رحالته للعلم

له رحلة واسعة يف خرسان مكث فيها سنني، يعين رحل من دمشق إىل 

خرسان ومكث فيها سنني، ومسع مبرو ونيسابور وأصبهان وهاره وغريها من بلدان 

من البلدان البغدادية، خرسان، ودخل العراق، فدخل بغداد واملوصل وحرَّان وغريها 

وامتدت رحلته إىل مصر فسمع أيًضا مبصر من مجاعة من العلماء والشيوخ فيها، 

واحلجاز وهو من أهل الشام فسمع أيًضا من العلماء بالشام يف دمشق وحلب 

  وبيت املقدس وغريها من البلدان.
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  : ثناء العلماء عليه

كتبت عنه ببغداد ونيسابور قال احلافظ حمب الدين ابن النجار يف تارخيه:  

ودمشق، وهو حافظ متقن ثبت صدوق نبيل حجة عاملباحلديث وأحوال الرجال، له 

جمموعات وخترجيات، وهو ورع تقي زاهد عابد حمتاط يف أكل احلالل، جماهد يف 

سبيل اهللا ولعمري ما رأت عيناي مثله يف نزاهته وعفته وحسن طريقته يف طلب 

   .)٥( العلم

 بن احلاجب: شيخنا الضياء شيخ وقته ونسيج وحده علماوقال عمر 

وقال .)٦( وحفظا وثقة ودينا من العلماء الربانيني، وهو أكرب من أن يدل عليه مثلي

  .)٧( الذهيب: الشيخ االمام احلافظ القدوة احملقق ا�ود احلجة بقية السلف

   :مؤلفاته

 أحاديث األحكام "مصنفات كثرية طُبع منها شيء كثري، منها: كتاب " 

وكتاب " املرض  ومنها كتاب " النهي عن سب األصحاب ". وكتاب " صفة النار "

والكفارات "وغريها من الكتب وله كتاب يف ترمجة أحد أبناء عمومته وهو: عبد 

الغين بن عبد الواحد املقدسي وهو شيخه، مطبوع، كتب كثرية ومتعددة طُبعت هلذا 

  .)٨( “املختارة “ كتابه  اإلمام، من أشهرها

اتباع السنن واجتناب البدع، املؤلف: ضياء الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد 

  هـ)، الناشر: (جامع الرتاث).٦٤٣املقدسي (ت: 

اجلامع ملفردات األدوية واألغذية، املؤلف: ضياء الدين أيب حممد عبد اله بن أمحد 

بريوت/لبنان   ،لناشر: دار الكتب العلمية األندلسي املالقي املعروف بابن البيطار، ا

  م، ط: ال يوجد، حتقيق: ال يوجد(جامع الرتاث).٢٠٠١-هـ١٤٢٢
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جزء األوهام يف املشايخ النبل، املؤلف: احلافظ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد 

م، ط: ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ -السعودية  - املدينة  -املقدسي، الناشر: دار البخاري 

  بدر بن حممد العماش(جامع الرتاث).األوىل، حتقيق: 

   :وفاته

 وتُوَيف سنة ثالثة وأربعني وستمائة من اهلجرة، وابتدأ السماع وله مثان

   .)٩(سنوات سنة ست وسبعني ومخسمائة من اهلجرة

    :خالصة الكالم

هواإلمام احلجة ضياء أبوعبد اهللا حممد بن عبد الواحد املقدسي الصاحلي 

ثبت ثقة عامل باحلديث وأحوال الرجال، له مؤلفات وخترجيات  احلنبلي: حافظ متقن 

كثرية من أشهرا " األحاديث املختارة " ومل تكمل، وكان أعلم أهل عصره باحلديث 

  . )١٠(هـ)٦٤٣( والرجال: تويف سنة

  في كتابه اإلمام المقدسي المطلب الثاني: منهج

  اسم الكتاب على الراجح والصحيح:

  .)١١( املختارة مما ليس يف الصحيحني أو أحدمها،األحاديث اجلياد 

وقيل: األحاديث اجلياد املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف 

صحيحيهما، فابتدأ بتصنيف هذا الكتاب يف أواخر عمره حيث إن أول مساع عليه  

كان سنة اثنتني وثالثني وستمائة من اهلجرة ، يعين قبل وفاته بأحد عشر سنة ، 

وَيف سنة ستمائة وثالثة وأربعني كما سبق ، وهذا اإلمالء هو أول إمالئه هلذا ألنه تُ 

  .)١٢( سنة ستمائة واثنني وثالثني الكتاب

قال عبد اهللا اجلديع: كتاب متأخر التصنيف لتأخر وفاة مؤلفه، عمدته 

فيما خرجه فيه على ختريج احلديث بأسانيده إىل أصحاب املصنفات، كـمسند أيب 
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جم الطرباين وغريها، وهو مرتب على مسانيد الصحابة، ومل يكمله . يعلي  ومعا

وخطته فيه بينها يف صدره بقوله: " هذه أحاديث اخرت�ا مما ليس يف البخاري 

ومسلم، إال أنين رمبا ذكرت بعض ما أورده البخاري تعليقاً، ورمبا ذكرنا أحاديث 

  .)١٣( لك"بأسانيد جياد هلا علة، فنذكر بيان علتها حىت يعرف ذ

وهو فيه أشد احتياطًا من احلاكم، ولذا قدمه طائفة من متأخري العلماء على " 

  املستدرك " للحاكم .

  ترتيبه: 

هو الكتب الوحيد الذي من كتب الصحاح الذي رُتِّب على املسانيد، كل  

كتب الصحاح السابقة رُتِّبت على الكتب واألبواب حسب املوضوعات، إال كتاب 

مرتب على املسانيد، يعين يسمي كل صحايب ويذكر امسه أو حتت امسه الضياء فإنه 

األحاديث اليت رواها ،وأيًضا هو فوق كونه من كتب املسانيد، فإنه يصح أن يوصف 

أيًضا أنه من كتب املعاجم ألنه رتَّب أمساء الصحابة على حروف املعجم، فقط 

باجلنة، فابتدأ بالصحابة  اختل هذا الرتتيب عنده عندما ابتدأ بالعشرة املبشرين

العشرة املبشرين باجلنة حسب ترتيب اخللفاء املعروفني، مث ببقية العشرة، مث ساق بعد 

ذلك بقية الصحابة مرتبني على حروف املعجم، إال أن املؤلف تُوَيف ومل يتم الكتاب، 

 وصل إىل مسند عبد اهللا بن عمر فيما قيل، وتُوَيف ومل يتم هذا الكتاب، ولألسف

الشديد فإن هذه القطعة اليت ألَّفها املؤلف مل تصل إلينا أيًضا كاملة، وصلت إلينا 

  .)١٤(املؤلف جملدات متعددة منها، لكنها ال تشمل كل ما ألَّفه

  طريقته في ترتيب كل مسند:

أيًضا فيها شيء من الدقة حيث يرتب مسندكل صحايب حسب الرواة عنه، 

رواة عن هذا الصحايب حسب حروف املعجم، فينظر يف كل مسند صحايب ويرتب ال
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من هذه اجلهة وميتاز عليها بأنه يسوق املنت  وهو بذلك يشبه كتب األطراف

  واإلسناد كامًال.

مل خيتل هذا الرتتيب إال يف مسند أيب بكر أول مسند فإنه رتبه أو رتب 

عمر الرواة عن أيب بكر حسب األفضلية، ال حسب حروف املعجم، فابتدأ مبا رواه 

بن اخلطاب عن أيب بكر، مث ببقية الصحابة، مث ببقية مشاهري التابعني وهكذا، 

فعموم الكتاب مرتب على املسانيد ويف مسند كل صحايب رُتِّب على التابعون أو 

  .)١٥(الرواة عنه على حروف املعجم إال يف مسند أيب بكر كما سبق

  :مكانة هذا الكتاب

للضياء املقدسي شرطه فيه  "املختارة" يقول إبراهيم الصارفيين عن كتاب 

  .)١٦(خري من شرط احلاكم

وقال ابن تيمية: "رواه أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد املقدسي احلافظ 

فيما اختاره من األحاديث اجلياد الزائدة على الصحيحني، وشرطه فيه أحسن من 

  .)١٧( شرط احلاكم يف صحيحه"

اهللا املقدسى ىف كتابه املختارة، الذى هو وقال _أيضًا_: "أخرجه أبو عبد 

  . )١٨(أصح من صحيح احلاكم"

وقال ابن القيم: "رواه احلافظ أبو عبداهللا حممد بن عبد الواحد املقدسي يف 

  . )١٩(خمتاراته اليت هي أصح من صحيح احلاكم"

الشيخ ضياء الدين  وقال ابن كثري يف اختصار علوم احلديث: "وقد مجع

الواحد املقدسي يف ذلك كتاباً، مساه: املختارة، ومل يتم، كان بعض حممد بن عبد 

  .)٢٠( من مشاخينا يرجحه على مستدرك احلاكم احلفاظ
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احلافظ ضياء الدين : وقال العراقي: وممن صحح _أيضًا_ من املعاصرين له

التزم فيه الصحة،  حممد بن عبد الواحد املقدسي، فجمع كتاباً، مساه: املختارة،

  .)٢١( يه أحاديث مل يسبق إىل تصحيحها فيما أعلمفصحح ف

ضياء الدين  طاهر اجلزائري: من مظان الصحيح: املختارة للحافظ وقال

  .)٢٢(املقدسي، وهو أحسن من املستدرك

 وتقدمي الضياء على احلاكم خاصة هو قول مجاعة من أهل العلم.

كم، ويقول الزركشي يف النكت: إن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح احلا 

وإنه قريب من تصحيح الرتمذي، وابن حبان، وهو بذلك ارفع منزلة من املنزلة اليت 

  وضعه فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية.

   قال عبداهللا الجديع:

الصحيح الغالب، كما  وال يصلح أن يطلق عليه وصف الصحة، إمنا فيه

ما فيه من يوجد الصحيح الغالب يف كتب السنن املعروفة، غري أنه ميتاز بكون 

  .)٢٣(ومسلم الصحيح فهو مما يزيد على البخاري

  شرطه في هذا الكتاب:

للكتاب مقدمة خمتصرة جًدا، لكنها تنبئ عن مضمونه حيث ذكر يف هذه 

  املقدمة أنه.....

  القسم األول:

سيخرج أحاديث مل خيرجها البخاري ومسلم، يعين أحاديث صحيحة 

مسلم، فهو من كتب املستدركات،  أسانيدها صحيحة مل خيرجها البخاري وال

يُعتربكاملستدرك على الصحيحني للحاكم ألنه اشرتط فيه أال خيرج إال األحاديث اليت 

   مل خيرجها البخاري ومسلم.
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مث قال بعد أن ذكر هذا األمر قال: لكنه سيخرج أحاديث بأسانيد جياد 

األحاديث اليت أسانيدها وهلا علل ليبني علتها، يقول: سأذكر يف هذا الكتاب مع 

صحيحة أحاديث أخرى فيها أسانيدها ظاهرها اجلودة والصحة إال أن هلا علل 

خفية تقدح يف صحة تلك األحاديث، وقد صار على هذا املنهج بالفعل يف كتابه، 

فرمبا أورد احلديث وتكلم عن صحته كأن يصححه صراحة، أو ينقل تصحيح بعض 

أو ابن خزمية أو ابن حبان وهو كثري النقل عن  أهل العلم له كتصحيح الرتمذي

هؤالء العلماء، وبالطبع لن ينقل عن البخاري ومسلم ألنه اشرتط أال يذكر حديثًا يف 

البخاري ومسلم، فتصحيحاته اليت ينقلها غالًبا تكون مأخوذة عن غري أو ال تكون 

بن خزمية مأخوذة عن البخاري ومسلم، وإمنا تكون مأخوذة عن الرتمذي، وعن ا

وعن ابن حبان ورمبا عن احلاكم، لكن ال ينقل عن الشيخني شيء ألن مستدرك 

   على الصحيحني.

فإذا كان يف احلديث علة، اختالف، قد تكون هذه العلة أو ذلك 

االختالف يقدح يف صحة احلديث، وقد ال يقدح يف صحته، فهو يعرض لذلك يف  

ماء السابقني يف ذلك كالدارقطين فينقل  كتابه، ويبينه، وكثريًا ما يعتمد على العل

 “العلل”كالم الدارقطين كامًال يف كتابه، إذا أعلَّ الدارقطين هذا احلديث يف كتابه 

ينقل كالم الدارقطين كامًال وترجيحه، ومما يدل على إمامة هذا العاِمل أنه وإن كان 

أغلب األحيان إال يوافق الدارقطين وغريه من أهل العلم يف كثري من األحيان بل يف 

أنه لرمبا خالف تعليل الدارقطين ورجح غري ترجيح الدارقطين يف حكمه على احلديث 

بالصواب أو اخلطأ، وهذا يدل على إمامة هذا العاِمل، وأنه كان يرى من نفسه 

   األهلية يف خمالفة مثل الدارقطين عليه رمحة اهللا.

سيخرج أحاديث لكين أتوقف عند هذا الشرط الذي ذكره، وهو أنه 

أسانيدها جياد، وإن كانت ُمعلَّة، يعين معىن كالمه أنه سيستوعب كل األحاديث 
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اليت ظاهرها الصحة، سواء أكانت أو سواء وقف على علة فيها، أو مل يقف على 

علة فيها، هذا املنحى وهو أنه سيخرج كل ما يعرفه من األحاديث اليت أسانيدها 

مسلم حىت، ولو كانت فيها علة هذا فيه إشارة واضحة جياد مما مل خيرجه البخاري و 

  إىل أن الضياء املقدسي.... 

  :)٢٤(معتمد في حكمه على الحديث على أمرين

  على دراسة ظاهر السند. األمر األول:

فإن  على من سبقه من األئمة النقاد الذين حكموا على هذا احلديث، األمر الثاني:

مرتبة أحد فهذا الشك  ومل يُِعلَّه أحد، ومل خيالفهسبقه أحد يف احلكم عليه بالصحة 

أن خيرجها الضياء وال جند أحًدا من أهل العلم قد  عليا من أحاديث " املختارة "

انتقد هذا احلديث، بل قد جند أن الضياء قد ذكر بعض النقاد ممن صححوا هذا 

  .)٢٥( سبق احلديث كالرتمذي وابن خزمية وابن حبان كما

  المرتبة الثانية أوالقسم الثاني: 

ونقل تعليل بعض أهل  “املختارة”وهو األحاديث اليت أخرجها الضياء يف

العلم هلا، ورمبا أيَّد أ�ا ُمعلَّة وأ�ا ال تصح، وهذا يشري إىل أن جهد الضياء منصب 

يف جهة مجع هذه األحاديث أوًال مث يف دراسة أسانيدها واحلكم عليها حسب 

، مث يف معرفة أحكام األئمة السابقني حوهلا، وهنا يظهر يف احلقيقة الفرق أسانيدها

بني تصحيحات أمثال الضياء ومن يف زمنه ومن جاء بعد زمنه، وتصحيحات أمثال 

البخاري ومسلم والرتمذي وابن حبان وابن خزمية ممن كانوا حيكمون على احلديث 

ه وخللوه من العلل القادحة بإسناده ومتنه فيقطعون بصحة احلديث لصحة إسناد

ومنهج الضياء الذي يكتفي فيه باحلكم على ظاهر السند، وهذا هو ما جعله خيرج 

األحاديث اليت أسانيدها جياد وإن كانت فيها علل قادحة، أل�ا كأنه يقول مادام 

أنا َشْرِطي إخراج األحاديث اليت أسانيدها جياد، فيلزمين أن أذكر الكل، سواء 
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علة قادحة فيه أو مل أقف على علة قادحة فيه، ألن عدم وقويف على وقفت على 

علة قادحة يف األحاديث اليت أورد�ا يف الكتاب ال يدل على عدم وجود علة فيها، 

ألنه مل يدع نفسه، وال يدعي املتأخرون نفسهم أ�م قادرون على نفي وجود العلل 

ل األحاديث اليت أسانيدها جياد الباطنة يف األسانيد الصحيحة، ولذلك التزم ذكر ك

سواء أكانت ظاهرها الصحة وباطنها كذلك، أو كان ظاهرها الصحة وباطنها 

خبالف ذلك، فتكون فيها علة قادحة تقدح يف صحة احلديث، وهذا فارق كبري بني 

  تصحيح الضياء وتصحيح من سبقه من أهل العلم.

  ؟ “المستدرك “ فإن قيل كيف ُقدِّم الضياء على 

هو من  “املستدرك”فنقول: ألن أغلب انتقادات العلماء على أحاديث 

نتقدة على احلاكم يف 
ُ
ِقَبِل علله الظاهرة، قَبل العلل الباطنة، هناك األحاديث امل

الغالب أن فيها رجاًال ضعفاء أو مرتوكني أو متهمني، أو من جهة كون اإلسناد فيه 

لى مستدرك احلاكم راجعة إىل هذين انقطاع ظاهر واضح فأغلب االنتقادات اليت ع

األمرين، فلما كان االنتقاد راجع إىل انتقاد العلل الظاهرة، واألسباب الظاهرة يف رد 

احلديث ووجدوا أن كتاب الضياء أنقى من كتاب احلاكم من هذه اجلهة رجحوا  

كتاب الضياء على كتاب احلاكم، وهو ال شك كذلك، لكن ال يعين ذلك أن  

خاٍل من األحاديث اليت يصححها وهي يف الراجح ضعيفة، بل مرتبته  كتاب الضياء

يف ذلك كما سبق مرتبة تكاد تكون األخرية قبل احلاكم، فهو آخر من اشرتط 

الصحة يف املرتبة قبل كتاب احلاكم فاحلاكم بعده، وأضف إىل ذلك أنه يوجد فيه 

بعًضا منها  أحاديث حمكوم عليها بالضعف وبشدة الضعف، بل بالوضع، وذكر

السيوطي يف تعقباته على ابن اجلوزي يف الكتاب الذي ذكرناه مرات متعددة، فيبقى 

أن أحكام الضياء متناولة لظاهر السند خبالف أحكام األئمة السابقني، وهلا مكانة 

ا يف غريه من أهل وال شك، وهي معتمدة إال أن يظهر لنا خالف قوله، كما ذكرن
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قنا الضياء يف حكمه، ولرمبا خالفناه، لكننا إذا وافقناه يف رمبا وافالعلم، فندرس ف

حكمه فإن موافقتنا له يف احلكم تزيدنا اطمئنانًا على صواب ما وصلنا إليه ألننا قد 

ثُبتنا من إمام عاِمل حافظ كالضياء املقدسي بتصحيحه لذ لك احلديث، وهذا يزيدنا 

  ديث.ثقة يف النتيجة اليت توصلنا إليها من تصحيح احل

  مزايا كتاب الضياء المقدسي:

من مزايا هذا الكتاب يف احلقيقة سوى قضية التصحيح أنه حفظ لنا 

أسانيد كتب كثرية منها ما هو مفقود، ومنها ما هو موجود لكنَّ نسخه فيها أخطاء 

وأوهام، فيأيت نقل الضياء من هذه الكتب ليصحح لنا تلك األوهام واألخطاء، وقد 

ر كثرية، وخاصًة كتب املسانيد، اعتمد كثريًا على كتب املسانيد اعتمد على مصاد

املرتبة على أمساء الصحابة، وسبب عنايته لكتب املسانيد ما هو؟ ملا اعتىن بكتب 

  املسانيد أكثر من كتب املرتبة على األبواب كالسنن واجلوامع؟

مسند  ألن كتابه ُمرتَّب على املسانيد، فكأنه وضع هذه املسانيد بني يديه

أمحد واملسانيد اآليت ذكرها، فصار يدرس األسانيد أي إسناد منها جيده صحيح 

ليس خمرًجا يف الصحيحني يودعه يف كتابه، وهذا وال شك أسهل له من أن ينتقل 

إىل كتب األبواب ويرتب ترتيب جديد، خيرج هذه األحاديث من الباب، ويبحث 

لذي حيتاجه يأيت إىل مسند أيب بكر عن مسنده مث يضعه فيه كل ما يف األمر كل ا

فينظر يف كل هذه املسانيد، وخيلِّص ما فيها من األسانيد الصحيحة الغري ُخمرَّجة يف 

البخاري ومسلم فيودعها يف كتابه، لذلك جند كثريًا من طرقه ترجع إىل أحد املسانيد 

  .)٢٦( املسانيد املشهورة، يعين يروي بإسناد من طريق أمحد أو من طريق غريه ممن ألَّف

  ومن أشهر الكتب أو من أكثر الكتب التي رجع إليها:

كتاب مسند اإلمام أمحد، وال شك فهو موسوعة ضخمة، وله جاللة 

ومؤلفه هو إمام مذهب املعروف، وال ننسى أن الضياء حنبلي املذهب، فعنايته 
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ترجع إىل ملسند اإلمام أمحد ال ُتستغرب بعد ذلك، لذلك كثري من أحاديث كتابه 

  مسند اإلمام أمحد.

أيًضا من املسانيد اليت اعتىن �ا: مسند أيب يعلى املوصلي، وملسند أيب يعلى 

  املوصلي روايتان:

  املسند الكبري واملسند الصغري.

  املطبوع هو املسند الصغري.

ميتاز كتاب الضياء أنه نقل كثريًا من النسخة األخرى وهي املسند الكبري 

  مل يُطبع وال يُعرف عن مكان وجوده شيء.والذي حىت اآلن 

من املسانيد اليت اعتىن �ا أيًضا، ونقل منها كثريًا: مسند أمحد بن منيع وهو 

  من شيوخ أصحاب الكتب الستة مسند أمحد بن منيع.

وأيًضا من املسانيد اليت أكثر النقل عنها: مسند اهليثمي بن ُكَليب 

تاب مفقود ال توجد منه إال زوائده يف بعض  الشاشي.بالنسبة ملسند أمحد بن منيع ك

كتب الزوائد، ومسند اهليثمي بن ُكليب طُبع منه ثالثة جملدات وباقيه مفقود، فيأيت  

كتاب الضياء ليبقي لنا جزًء كبريًا وافرًا من هذا املسند الذي فقدنا قطعًة كبريًة 

  .)٢٧(منه

  من المصنفات التي اعتنى بها:

ين عموًما مصنفات أيب نعيم األصبهاين، مصنفات أيب نعيم األصبها

والظاهر أن سبب عنايته مبصنفات أيب نعيم أنه ملا رحل إىل أصبهان مسع مؤلفات 

أيب نعيم بإسناد عاٍل جًدا، ولذلك كان حيرص أن خيرج األحاديث من طريق أيب 

 نعيم لعلو إسنادها، وقد ذكرنا سابًقا حرص احملدِّثني على إخراج احلديث العايل،

  وأبو نعيم األصبهاين له مصنفات كثرية مثل ؟ ما هي مصنفات أيب نعيم ؟
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معرفة  - دالئل النبوة  - حلية األولياء وطبقات األصفياء وهو من أشهر كتبه 

  أيًضا له كتب كثرية جًدا: -الصحابة، هذه من أشهر كتبها وأكربها 

وغريها من  وكتاب "رياضة األبدان" وكتاب "اإلمامة" كتاب " صفة اجلنة "

سَتخرَج على صحيح البخاري  الكتب، وكتاب "الشعراء"
ُ
وغريها من الكتب، و"امل

سَتخَرجَني ألن األحاديث املوجودة فيهما  وعلى صحيح مسلم"
ُ
لكنه لن خيرج من امل

ستكون على شرط البخاري أو موجودة يف البخاري ومسلم، ففي الغالب لن خيرج 

د يف هذه املستخرجات على الصحيحني فقد إال إذا كان قد أخرج أحاديث زوائ

  “ .املختارة”خيرجها الضياء املقدسي يف كتابه 

أن خيرج األحاديث من هذه الطرق اليت رمبا كانت أقل  اعتنى أيًضا بذكر بعد

شهرة من غريها يبني منن خرَّج احلديث من أصحاب الكتب املشهورة، فبعد أن 

 أخرجها أبو داود من طريق فالن عن فالن،خيرجه من طريق أمحد يقول مثًال: 

وأخرجها النسائي من طريق فالن عن فالن، فيبني من خرَّج هذا احلديث، ويعترب 

الكتاب أيًضا يصلح أن يكون من كتب التخريج، فإنه يذكر احلديث ومن خرَّجه، 

مث يعقب ذلك أيًضا ببيان من صحح احلديث أو ضعفه، أحكام العلماء فيه كما 

سابًقا، فيذكر إن كان صححه الرتمذي أو حسنه، أو صحح ابن خزمية أو ذكرنا 

ابن حبان أو تكلم فيه الدارقطين أو غريهم من أهل العلم، وله يف ذلك عناية بالغة 

جًدا كما سبق، وكما تقدَّم هو بذلك ميكن أن يعني على تصحيح أخطاء مطبعية 

ري من األحيان جند فيها وتصحيفات واردة يف مطبوعات هذه الكتب اليت يف كث

أخطاء يصعب حلها إال بالرجوع ملثل كتاب الضياء املقدسي من الكتب املتأخرة 

  .)٢٨(عنها اليت نقلت
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  من جهود العلماء حول هذا الكتاب أوقبل ذلك:

قد صرف يف كتابه  نشري إىل أن هذا الكتاب أو إىل أن الضياء املقدسي

أعلَّ فيه بعض املواطن بالزيادة أو النقص،  فمثًال  بإعالل األحاديث بأوجه خمتلفة

فهو ال يقبل الزيادة مطلًقا، بل رمبا يرد الزيادة، ال كما نُقل عن بعض الباحثني أن 

املتأخرين يتساهلون يف قبول الزيادة فقد وجدنا أو رمبا أطلق بعضهم القول: بأ�م 

ما أنه يُعل باالختالف يقبلون الزيادة مطلًقا فقد وجدنا الضياء يرد بعض الزيادات ك

بالوقف والرفع، فإذا اختلف الرواة يف احلديث هل هو موقوف أو مرفوع يُعلُّه 

بالوقف والرفع، ولذلك أمثلة، وبالوصل واإلرسال، وبإبدال راٍو براٍو آخر، كما أنه 

يُعل باالنقطاع الظاهر واخلفي ويُعل بعدم الضبط، فهو ساٍر يف طريقة حكمه على 

لى الطريقة املعروفة اليت ال ُخيالف فيها أحد، وقد نثر يف كتابه قواعد األسانيد ع

جيدة، فمثًال: اعتمد يف موطن لتوثيق راٍو من الرواة مبجرد إخراج أصحاب 

الصحيح، يعين جاء لراٍو من الرواة مل جيد فيه جرًحا وال تعديًال فوثقه �رد أن 

  بع، صفحة ثالثة وسبعني.أصحاب الصحيح أخرجوا له، وهذا يف ا�لد الرا

  وأيًضا: 

اعتمد التوثيق الضمين من مثال اعتماده لرواية الراوي الذي ال يروي إىل 

عن ثقة، إذا كان يف هناك راوي أو عاِمل أو حافظ معروف أنه ال يروي إال عن ثقة 

يعتمد ذلك يف احلكم على الراوي بأنه ثقة، ولو مل يقف لذلك الراوي على جرح أو 

  تعديل.

يعين مثًال: عبد الرمحن بن مهدي معروف أنه ال يروي إال عن ثقة، فإذا 

روى عن رجل حىت لو مل جند فيه جرًحا أو تعديًال فإنا نعتربه بذلك ثقًة عند عبد 

الرمحن بن مهدي ألنه ال يروي إال عن ثقة عنده أو عن مقبول عنده، فهو يعتمد 

  هذه الطريقة يف قبول الرواة.
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بهم، وهذا حيتاج إىل  كما أنه صرح يف
ُ
موطن بتقدمي التعديل على اجلرح امل

دراسة.أن هناك أحاديث ُمتَـَعقَبة على كتابه، هناك منها واحد ومخسني حديث 

وهو كتاب “ فيض القدير”أو انتقدها املناوي يف  “فيض القدير”ذكرها املناوي يف 

  يف شرح اجلامع الصغري للسيوطي.

يوطي كما ذكر يف تعقباته على وهناك أحاديث أخرى ذكرها الس

  .)٢٩( املوضوعات

  من جهود العلماء حول الكتاب هذا:

توىف 
ُ
أوًال: أكمله أحد علماء احلنابلة وهو: حممد بن احملب الصامت، امل

سنة تسع ومثانني وسبعمائة من اهلجرة، أمل نقل بأن الضياء توقف عند مسند عبد 

يُكِمل هذا الكتاب، فريتب بقية الصحابة اهللا بن عمر، فجاء هذا العاِمل وحاول أن 

على حروف املعجم، ويتمم خطة الكتاب، طبًعا هذه التكملة ال نعرف عن مكان 

  وجودها اآلن شيًئا.

  أيًضا من جهود العلماء حول هذا الكتاب:

وسبق أن ذكرنا أن الذهيب  “املنتقى من املختارة”أن الذهيب اختصره يف كتاب مسَّاه 

للضياء  “املختارة”رية لكتب السنة منها: اختصاره لكتاب له اختصارات كث

  .)٣٠(املقدسي

  أيًضا من عنايتهم به: 

تأليف يف أطرافه، يعين ترتيبه على األطراف، وقد ألَّف احلافظ كتاب 

لكن هذا الكتاب من كتب احلافظ بن حجر املفقودة “ اإلنارة يف أطراف املختارة”

  شيء.اليت ال يُعرف عن مكان وجودها 
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أو  هناك رسالة دكتوراه جبامعة أم القرى بعنوان "الضياء وكتابه املختارة"

"الضياء املقدسي وجهوده يف علم احلديث" إلحدى الباحثات يف جامعة أم القرى، 

  .)٣١( نوقشت الرسالة من سنوات وقد
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  الهوامش واإلحاالت
 

-دار الكتب العلمية بريوت ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهىب تذكرة احلفاظ،  ) ١

عبداحلي ، الذهب يف أخبار من ذهب ، وأنظر:شذرات١٤٠٧-٤/١٤٠٥،لبنان

حتقيق: عبد القادر األرنؤوط وحممود ، بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي

 ٥/٢٢٤ ،هـ١٤٠٦سنة النشر : ،الناشر : دار بن كثري دمشق، األرناؤوط

 املرجع السابق.   )٢

 ).١٤٠٧_٤/١٤٠٥( تذكرة احلفاظ  ) ٣

 ).١٤٠٧_٤/١٤٠٥تذكرة احلفاظ (  ) ٤

مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز  ،النبالء سري أعالم  )٥

الناشر :  ،احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،الذهيب

 .١٢٩/  ٢٣ ،م ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥الثالثة  الطبعة ،مؤسسة الرسالة بريوت

 ).١٢٩/  ٢٣سري أعالم النبالء (  ) ٦

 ).١٢٦/  ٢٣بالء (سري أعالم الن  ) ٧

 ).١٤٠٧ـ٤/١٤٠٥تذكرة احلفاظ (  ) ٨

 ).١٤٠٧ـ٤/١٤٠٥تذكرة احلفاظ (  ) ٩

 .١٤٠٥ص ٤، وتذكرة احلافظ ج٢٢٤ص ٥ترمجة يف: شذرات الذهب ج  ) ١٠

دار  ،حممد بن جعفر الكتاين ،الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة  ) ١١

 ١٩٨٦م  -هـ  ١٤٠٦ ،الطبعة الرابعة ،بريوت –البشائر اإلسالمية 

 االصدار الثالث. ،املكتبة الشاملة ،مصادر السنة ومناهج مصنفيها الشريط العاشر  ) ١٢

احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبلي  ،األحاديث املختارة  ) ١٣

 ،ن دهيشاحملقق : عبد امللك بن عبد اهللا ب ،املقدسي املشهور بالضياء املقدسي

 ١/٦٩ ،١٩٨٦ م -هـ  ١٤١٠ مكتبة النهضة احلديثة مكة املكرمة. الطبعةاألوىل

 ٣/١٣٢ ،دار الكتب العلمية بريوت ،عبداهللا اجلديع ،. حترير علوم احلديث٧٠ـ

االصدار  ،املكتبة الشاملة ،مصادر السنة ومناهج مصنفيها الشريط العاشر   )١٤

 الثالث..
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 املرجع السابق.  ) ١٥

 املرجع السابق.  ) ١٦

 ،شيخ اإلسالم ابن تيمية ،اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  ) ١٧

 .١٧١/  ٢ ،الرياض –مكتبة الرشد  ،حتقيق: د. ناصر عبدالكرمي العقل

 ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،جمموع الفتاوى  ) ١٨

 .١٣/  ٣٣ ،م ٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦ ،لثةالطبعة الثا ،مكتبة دار الوفاء

حتقيق:  ،حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان  ) ١٩

 ،الرياض –بريوت  -مكتب فرقد اخلاين  -املكتب اإلسالمي  ،حممد عفيفي

 .٢٨٧/  ١ ،١٩٨٦م  -هـ  ١٤٠٦ ،الطبعة األوىل

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري  ،الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث  )٢٠

 .٢/  ١ ،بريوت –دار البشائر اإلسالمية  ،القرشي البصري مث الدمشقي

زين الدين عبد الرحيم بن احلسني  ،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح  ) ٢١

 ).٢٤/  ١هـ (١٣٨٩الطبعة األوىل،  ،املكتبة السلفية باملدينة املنورة ،العراقي

مكتبة املطبوعات  ،طاهر اجلزائري الدمشقي ،النظر إىل أصول األثر توجيه  )٢٢

 ). ٣٤٦/ ١( ،م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ ،الطبعة األوىل ،حلب –اإلسالمية 

 .١٣٢/  ٣حترير علوم احلديث لعبداهللا اجلديع   ) ٢٣

 مصادر السنة ومناهج مصنفيها ـ الشريط العاشر.  ) ٢٤

 املرجع السابق.  ) ٢٥

 املرجع السابق.  )٢٦

 املرجع السابق.  )٢٧

 املرجع السابق.  )٢٨

 املرجع السابق.  ) ٢٩

 املرجع السابق.  ) ٣٠

 املرجع السابق.  ) ٣١

******************** 
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 واجباته ودوره في إصالح المجتمع:الشباب المسلم
Muslim Youth: its duties & role  

in restructuring of society 

 *د/ طاهر محمود محمد يعقوب

ABSTRACT 

Youth is an integral part of any human society, particularly 
in an Islamic society. Youth is considered as a junction of past, 
present and future.  

Youth can play a positive and effective role against various 
evils which are prevalent in human society. Important aspects of 
utilization of youth may include the role of youth in religious, social, 
political, ethical and educational fields and in restructuring of 
society.  All of these aspects have been discussed in this article, in 
the light of Islam. Moreover, it is an effort to motivate the youth for 
practical actions. 

For the well-being and progress of Muslim Youth and human 
society adoption of following measures are important and necessary: 

1. To gain knowledge of the Revealed message (Shariah) and 
act upon it. 

2. To gain knowledge from true and sincere Scholars (Ahl-e-
Haqq). 

3. Self-accountability, which consists of following points: 

 Islah of Aqeedah and ideology 

 To perform good deeds (Amal-e-Salih) 

 Sincere repentance 

 Consciousness about purpose of life 

 Feeling gratified on adopting Islamic Shariah. 

4. To have love or hatred only for sake of Allah. 
 

Keywords: Youth, Human Society, Self-accountability, Role of 
Youth, Well-being 

                                                 
 والعلوم والتكنالوجيا، إسالم آبادجامعة أردو الفيدرالية للفنون ،األستاذ املساعد *
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 ،والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف األنبيـــاء واملرســـلني ،احلمـــد هللا رب العـــاملني

فإنــه  :وبعــد ،وعلــى آلــه األطهــار وصــحبه األبــرار ومــن تــبعهم بإحســان إىل يــوم الــدين

واجباتـــــه ودوره يف  :يســـــرين أن أتشـــــرف بكتابـــــة البحـــــث بعنـــــوان: "الشـــــباب املســـــلم

  إصالح ا�تمع".

  ا.عتصام بهمالمطلب األول: طلب علوم الكتاب والسنة واإل

من أول واجبات الشاب املسلم يف حياته بعد اإلميان أن يزين نفسـه بـالعلم 

وعلــى رأســه علــم الــوحي املتمثــل بعلــوم الكتــاب والســنة النبويــة الصــحيحة  ،الشــرعي

ومما يدل على أمهية هذا الواجـب الـديين قولـه ،على صاحبها أفضل الصالة والتسليم

¿  º  ¹      Å  Ä  Ã           Â  Á  À     «  ¼   ½¾ ﴿تعــــــــــــاىل 

Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ ﴾ )وقــــــــــــول  ،)١

"نضـر اهللا امـرأ مسـع منـا :وقال  ،)٢("خريكم من تعلم القرآن وعلمه" املصطفي 

وعـن ابـن عبـاس رضـي اهللا  ،)٣(» "شيئا فبلغـه كمـا مسـع فـرب مبلـغ أوعـى مـن سـامع

تركـــت فـــيكم أمـــرين لـــن تضـــلوا مـــا  :الـــوداعيف حجـــة  خطـــب النـــيب  :عنهمـــا قـــال

   .)٤(كتاب اهللا، وسنة نبيه  :متسكتم �ما

نقــل اإلمــام الربيــع بــن ســليمان رمحــه اهللا عــن اإلمــام الشــافعي رمحــه اهللا أنـــه 

" مل أمســع أحــدا نســبه النــاس أو نســب نفســه إيل علــم خيــالف يف آن فــرض اهللا :قــال

عــز وجــل اتبــاع آمــر رســول اهللا والتســليم حلكمــه بــأن اهللا عــز و جــل مل جيعــل ألحــد 

بعــده إال اتباعــه وأنــه ال يلــزم قــول بكــل حــال إال بكتــاب اهللا أو ســنة رســوله وان مــا 

ن بعدنا وقبلنـا يف قبـول اخلـرب عـن رسـول سوامها تبع هلما وان فرض اهللا علينا وعلى م

  .)٥("...اهللا واحد ال خيتلف يف آن الفرض والواجب قبول اخلرب عن رسول اهللا 

" وكـل مـن دعـا إىل شـيء مـن الـدين :قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا

بـال أصــل مــن كتـاب اهللا وســنة رســوله فقـد دعــا إىل بدعــة وضـاللة واإلنســان يف نظــره 



 187  واجباته ودوره في إصالح المجتمع الشباب المسلم: 

ومناظرتــه لغــريه إذا اعتصــم بالكتــاب والســنة هــداه اهللا إىل صــراطه املســتقيم  مــع نفســه

فإن الشريعة مثل سـفينة نـوح عليـه السـالم مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا غـرق وقـد 

U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J   ﴿ :قــــــــــال تعــــــــــاىل

V﴾ )1  2  3  4      5  6  7  8  9     :  ; ﴿وقــال تعـــاىل:  ،)٦﴾ 

يقـول يف خطبتــه إن أصـدق الكـالم كــالم اهللا وخـري اهلـدى هــدى  وكـان النـيب  ،)٧(

   .)٨( حممد وشر األمور حمدثا�ا وكل بدعة ضاللة "

  التلقي من علماء الحق المخلصين. :المطلب الثاني

إن التلقـي مـن علمـاء احلـق الناصـحني املخلصـني مسـة بـارزة مـن مسـات طلبــة 

اإلسالم مكانة العلماء حيـث أمـر النـاس بطـاعتهم وسـؤاهلم وقد رفع  ،العلوم الشرعية

  والرجوع إليهم عند وقوع االختالف والتنازع.

ـــــــال اهللا تعـــــــاىل  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ﴿ق

ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó 

ä﴾ )ـــــال  ،)٩ ـــــال  ،)١٠( ﴾*  +   ,   -  .  /  0 ﴿وق وعـــــن جـــــابر ق

خرجنــا ىف ســفر فأصــاب رجــال منــا حجــر فشــجه ىف رأســه مث احــتلم فســأل أصــحابه 

فقــال هــل جتــدون ىل رخصــة ىف التــيمم فقــالوا مــا جنــد لــك رخصــة وأنــت تقــدر علــى 

قتلــوه قــتلهم اهللا «أخــرب بــذلك فقــال  املــاء فاغتســل فمــات فلمــا قــدمنا علــى النــىب 

 »العــى الســؤال إمنــا كــان يكفيــه أن يتــيمم ويعصــرأال ســألوا إذ مل يعلمــوا فإمنــا شــفاء 

واألخـــــذ مـــــن غـــــري أهـــــل العلـــــم ســـــبب لوقـــــوع الشـــــاب يف التشـــــتت الفكـــــري  ،)١١(

لــذا جيــب عليــه أن يأخــذ العلــم مــن العلمــاء األكفــاء املعــروفني  ،ضــطراب الــذهينواإل

  باإلخالص والنصح.
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  محاسبة النفس. :المطلب الثالث

عامل مهم لرتبية الـنفس وإصـالحها وتطهريهـا حتساب بالنفس ومراقبتها اإل  

وال شـــــك أن إصـــــالح الفـــــرد لبنـــــة إصـــــالح ا�متـــــع  مـــــن اآلثـــــام والـــــذنوب واجلـــــرائم.

وممــا يــدل علــى أمهيـــة  ،وآثــاره تظهــر علـــى مجيــع فئــات اإلنســانية وطبقـــا�م ،البشــري

-  .  /  0  1  2   3  4  5  76  8  9:  ﴿ ذلــــك قولــــه تعــــاىل

قـــال اإلمـــام ابـــن كثـــري يف تفســـري اآليـــة:"  أمـــر بتقـــواه، ،)١٢( ﴾;  >  =  <  ?

2   3  4  5    ﴿وهـــي تشـــمل فعـــل مـــا بـــه أمـــر، وتـــرك مـــا عنـــه زجـــر. وقولـــه: 

أي: حاســبوا أنفســكم قبــل أن حتاســبوا، وانظــروا مــاذا ادخــرمت ألنفســكم مــن   7  ﴾6

تأكيـــد ثـــان،  ﴾8  9:   ﴿األعمــال الصـــاحلة ليــوم معـــادكم وعرضــكم علـــى ربكــم، 

أي: اعلموا أنه عـامل جبميـع أعمـالكم وأحـوالكم الختفـى  ﴾>  =  <  ?  ;﴿

   . )١٣(عليه منكم خافية، وال يغيب عنه من أموركم جليل وال حقري"

" :وجنــد يف الســرية النبويــة توجيهــا كرميــا يف هــذا الصــدد حيــث قــال النــيب   

هواهـا ومتـىن علـى الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت والعاجز من اتبـع نفسـه 

وقـــال اإلمـــام ابـــن القـــيم رمحــــه اهللا مبينـــا أمهيـــة احملاســـبة بـــالنفس يف إصــــالح ،)١٤(اهللا"

   :" ... حماسبة النفس بعد العمل وهو ثالثة أنواع:األحوال

حماسبتها على طاعة قصرت فيها من حق اهللا تعـاىل فلـم توقعهـا علـى الوجـه  :أحدها

اإلخـــالص يف العمــــل  :عـــة ســـتة أمـــور .. وهـــيوحـــق اهللا تعـــاىل يف الطا،الـــذي ينبغي

والنصــيحة هللا فيــه ومتابعــة الرســول فيــه وشــهود مشــهد اإلحســان فيــه وشــهود منــة اهللا 

هــل وىف هــذه املقامــات  :فيحاســب نفســه ،عليــه وشــهود تقصــريه فيــه بعــد ذلــك كلــه

   .حقها وهل أتى �ا يف هذه الطاعة

   .ا له من فعلهأن حياسب نفسه على كل عمل كان تركه خري  :الثاني
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مل فعلـه وهـل أراد بـه اهللا والـدار  :: أن حياسب نفسه علـى أمـر مبـاح أو معتـادالثالث

اآلخـــرة فيكـــون راحبـــا أو أراد بـــه الـــدنيا وعاجلهـــا فيخســـر ذلـــك الـــربح ويفوتـــه الظفـــر 

ومتشـــيتها فـــإن هـــذا يـــؤول بـــه إىل  ،سرتســـال وتســـهيل األمـــور..وترك احملاســـبة واإل،بـــه

يغمض عينيه عن العواقب وميشى احلال ويتكل علـى  :اهلالك وهذه حال أهل الغرور

ـــة وإذا فعـــل ذلـــك ســـهل عليـــه مواقعـــة  العفـــو فيهمـــل حماســـبة نفســـه والنظـــر يف العاقب

الذنوب وأنس �ا وعسر عليها فطامها ولو حضـره رشـده لعلـم أن احلميـة أسـهل مـن 

  )١٥( املألوف واملعتاد"الفطام وترك 

وبني طرق احملاسـبة بـالنفس قـائال:"... ومـن انفعهـا ان جيلـس الرجـل عنـدما 

يريد النوم هللا ساعة حياسب نفسه فيها على ما خسره ورحبه يف يومه مث جيدد لـه توبـة 

نصـــوحا بينـــه وبـــني اهللا فينـــام علـــى تلـــك التوبـــة ويعـــزم علـــى أن ال يعـــاود الـــذنب إذا 

هـــذا كـــل ليلـــة فـــإن مـــات مـــن ليلتـــه مـــات علـــى توبـــة وإن اســـتيقظ اســـتيقظ ويفعـــل 

اســتيقظ مســتقبال للعمــل مســرورا بتــأخري أجلــه حــىت يســتقبل ربــه ويســتدرك مــا فاتــه 

ولـــيس للعبـــد انفـــع مـــن هـــذه النومـــة وال ســـيما إذا عقـــب ذلـــك بـــذكر اهللا واســـتعمال 

اهللا بــه خـــريا  الســنن الــيت وردت عــن رســول اهللا عنــد النـــوم حــىت يغلــه النــوم فمــن أراد

  .)١٦(وفقه لذلك وال قوة إال باهللا"

  وحملاسبة النفس جماالت متعددة وميادين متنوعة من أمهها ما يلي:  

التمسـك باالعقيـدة الصـحيحة املبنيـة علـى الكتـاب والسـنة يف  :إصالح العقيدة -١

وتطهريهـا مـن الشـركيات واخلرافـات واخلـزعبالت أسـاس  ،ضوء منهج السـلف الصـاحل

وهــــو أصــــل األصــــول لــــدعوة مجيــــع األنبيــــاء  ،ادة يف الــــدنيا والنجــــاة يف اآلخــــرةللســــع

!  "  #  $  %  &  '  )  ﴿ قـــال عـــز وجـــل: ،والرســـل علـــيهم الســـالم

/   .  -        ,   +   *   )﴾ )٧١(.   
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M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿ وقـــــــــال تعـــــــــاىل:

N﴾ )قــال اإلمــام ابــن كثــري يف تفســري اآليــة:" فكــل نــيب بعثــه اهللا يــدعو  .)٨١ ،

  .)٩١(إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا.." 

والعقيدة الصحيحة حتث املسلم على األعمال الصاحلة الـيت تـؤدي إىل إزالـة 

  االحنراف والفساد يف ا�تمع.

وكل عبـد مـن ،مثرات العقيدة ومظهر من مظاهرهامن  وهو مثرة :العمل الصالح -٢

)    0#  $  %  &  0  0! ﴿ :قـال اهللا تعـاىل ،عباد اهللا مكلف بـذلك

      0  /  .  -  ,  +   *  )﴾ )٢٠(   

 :وقال،)٢١( ﴾+  ,   -  .  /   0   1    32 ﴿ :وقال تعاىل

﴿   f  ed  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y

k  j  i  h  g﴾ )هذا وعد :قال ابن كثري يف تفسري اآلية ،)٢٢ "

وهو العمل املتابع لكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه  من - من اهللا تعاىل ملن عمل صاحلا 

ذكر أو أنثى من بين آدم، وقلبه مؤمن باهللا ورسوله، وإن هذا العمل املأمور به 

ه  بأحسن ما عمله بأن حيييه اهللا حياة طيبة يف الدنيا وأن جيزي- مشروع من عند اهللا 

واحلياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي ،يف الدار اآلخرة

  . )٢٣(عن ابن عباس ومجاعة أ�م فسروها بالرزق احلالل الطيب"

مـــا كـــان  ،﴾فـَْليَـْعَمـــْل َعَمــال َصـــاِحلًا﴿ :وقــال رمحـــه اهللا يف تفســـري قولــه تعـــاىل

وهـو الـذي يـراد بـه وجـه اهللا وحـده  ﴾بِِعبَـاَدِة َربـِِّه َأَحـًداَوال ُيْشـرِْك  ﴿موافًقـا لشـرع اهللا 

) ٢٤( ال شـــريك لـــه، وهـــذان ركنـــا العمـــل املتقبـــل. ال بـــد أن يكـــون خالًصـــا هللا، صـــوابُا

  .)٢٥( على شريعة رسول اهللا 

 فثبــت مــن هــذه النصــوص وحنوهــا أن قيــام الــدين علــى أصــلني عظيمــني:

  أن ال نعبد إال اهللا. :"أحدمها
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ــــــاين ــــــده إال مبــــــا شــــــرع :والث ــــــادة مبتدعــــــة. وهــــــذان  ،أن ال نعب ــــــده بعب ال نعب

  .)٦٢(األصالن مها حتقيق شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا"

الشــباب املســلم الــذي قضــى شــبابه يف عبــادة اهللا عــز وجــل  وبشــر النــيب 

َعٌة يُِظلُُّهُم اللَُّه ِيف ِظلِِّه، يـَـْوَم الَ ِظـلَّ ِإالَّ ِظلُّـُه: اِإلَمـاُم الَعـاِدُل، َوَشـابٌّ  :حيث قال "َسبـْ

َساِجِد، َوَرُجَالِن َحتَابـَّا ِيف اللَّـِه اْجَتَمَعـا َعَلْيـ
َ
ِه َنَشَأ ِيف ِعَباَدِة َربِِّه، َوَرُجٌل قـَْلُبُه ُمَعلٌَّق ِيف امل

، َوَرُجٌل طََلَبْتـُه اْمـرَأٌَة َذاُت َمْنِصـٍب َوَمجَـاٍل، فـََقـاَل: ِإينِّ َأَخـاُف اللَّـَه، َوَرُجـٌل َوتـََفرَّقَا َعَلْيهِ 

َتَصــدََّق، َأْخَفــى َحــىتَّ الَ تـَْعَلــَم ِمشَالُــُه َمــا تـُْنِفــُق َميِينُــُه، َوَرُجــٌل ذََكــَر اللَّــَه َخالًِيــا فـََفاَضــْت 

َناُه"   )٧٢(.َعيـْ

  :الشبابأهمية الوقت في حياة  -٣

حياتــه عمومــا ومرحلــة شــبابه  جيــب علــى الشــاب املســلم أن يستشــعر أمهيــة

وهـو مســؤول عنهـا عنــد اهللا عـز وجــل ويف هـذه املرحلــة يسـتطيع الشــباب  ،خصوصـا

لكونـه متمتعــا  ،القيــام �ـا قبــل هـذه املرحلــة وبعـدها عال يسـتطيأن يقـوم بأعمـال قــد 

هــذه احلقيقــة حيــث  وبــني الرســول املصــطفى  ،بقــوى ومهــم عاليــة يف ريعــان شــبابه

:" َال تـَُزوُل قَـَدَما َعْبـٍد يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة ِمـْن ِعْنـِد َربـِِّه َحـىتَّ ُيْسـَأَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه قال:" 

َوَعــْن  أَبْــَالهُ َوَعــْن ِجْســِمِه فِــيَم  َوَعــْن َشــَبابِِه ِفــيَم أَبْــَالهُ  َعــْن َمخْــٍس: َعــْن ُعُمــرِِه فِــيَم أَفْـَنــاهُ 

 .َوفِـيَم أَنـَْفَقـُه" َوَعـْن َمالِـِه ِمـْن أَيْـَن اْكَتَسـَبهُ  َوَمـاَذا َعِمـَل ِفيَمـا َعلِـمَ  ِعْلِمِه َماَذا َعِمـَل ِفيـهِ 

  ).٢٨(وماذا عمل فيما علم 

  :التوبة النصوح -٤

قــال  ،كــل إنســان عرضــة للخطــأ والعصــيان وال معصــوم إال مــن عصــمه اهللا

ـُر اَخلطـَّاِئَني التـَّوَّابُـوَن" :النيب صلى اهللا عليه وسلم وقـد ،)٢٩( "ُكـلُّ ابْـِن آَدَم َخطـَّاٌء َوَخيـْ

!  "  #   ﴿ :أمره اهللا عز وجل أهل اإلميان بالتوبة النصوح حيـث قـال تعـاىل

والتضــرع  ،واالســتغفار بعــد ارتكــاب الــذنوب واملعاصــي،)٣٠( ﴾$  %  &  '  )
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=  <         ﴿ :كمـــا قـــال تعـــاىل،ســـبحانه وتعـــاىل صـــفة مـــن صـــفات املؤمننيإىل اهللا 

  K  J  I  H  G    F  E  D  C  B  A  @  ?

S  R  Q  P   O  N  M  L﴾ )٣١(   

فيجـــــــــب علـــــــــى الشـــــــــباب املســـــــــلم االمتثـــــــــال �ـــــــــذه التوجيهـــــــــات الربانيـــــــــة 

  قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا: ،والتوجيهات النبوية السامية،واألحكامات اإلهلية

" فالعبد دائما بني نعمة من اهللا حيتاج فيها اىل شـكر وذنـب منـه حيتـاج فيـه 

اىل االسـتغفار وكــل مـن هــذين مـن األمــور الالزمـة للعبــد دائمـا فانــه اليـزال يتقلــب ىف 

  . "ستغفارنعم اهللا وآالئه وال يزال حمتاجا اىل التوبة واإل

وامام املتقـني حممـد يسـتغفر ىف مجيـع االحـوال وقـال ىف وهلذا كان سيد آدم  

احلديث الصحيح الذى رواه البخـارى "أيهـا النـاس توبـوا اىل ربكـم فـاىن ألسـتغفر اهللا 

وىف صـحيح مسـلم "أنـه قـال إنـه ليعـان  )٣٢(واتوب اليه ىف اليوم اكثر من سبعني مـرة"

ُكنَّـا لَنَـُعــدُّ ل عبـد اهللا بـن عمـر  وقـا )٣٣(علـى قلـىب واىن السـتغفر اهللا ىف اليـوم مائـة مـرة"

َربِّ اْغِفـْر ِيل َوتُـْب َعلَـيَّ ِإنـََّك أَنْـَت التـَّـوَّاُب الــرَِّحيُم «ِيف َجمْلِـٍس يـَُقـوُل: ِلَرُسـوِل اللَّـِه 

    )٤٣( .»ِمائََة َمرَّةٍ 

وذكراإلمـام ابـن القــيم أمهيـة التوبـة واملبــادرة إليهـا حيـث قــال يف معـرض بيانــه 

  :التوبة وآد�األحكام 

املبادرة إىل التوبة من الذنب فرض على الفور وال جيـوز تأخريهـا فمـىت  ." ..

أخرهــا عصــى بالتــأخري فــإذا تــاب مــن الــذنب بقــي عليــه توبــة أخــرى وهــي توبتــه مــن 

أنــه إذا تــاب مــن الــذنب مل  :تــأخري التوبــة وقــل أن ختطــر هــذه ببــال التائــب بــل عنــده

يــه التوبــة مــن تــأخري التوبــة وال ينجــي مــن هــذا إال يبــق عليــه شــيء آخــر وقــد بقــي عل

توبة عامة مما يعلم من ذنوبـه وممـا ال يعلـم فـإن مـا ال يعلمـه العبـد مـن ذنوبـه أكثـر ممـا 
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يعلمــه وال ينفعــه يف عــدم املؤاخــذة �ــا جهلــه إذا كــان متمكنــا مــن العلــم فإنــه عــاص 

   .)٥٣(برتك العلم والعمل فاملعصية يف حقه أشد"

لشـــاب املســلم أن يصـــغي إىل التوجيهـــات النبويــة الكرميـــة الـــيت وجيــب علـــى ا

"يـَْنـزُِل  :قـال النـيب  ،سـتغفار والرجـوع إىل اهللا سـبحانه وتعـاىلحتـث علـى التوبـة واإل

َقــى ثـُلُــُث اللَّْيــِل اآلِخــُر يـَُقــوُل:  نـَْيا ِحــَني يـَبـْ ــَماِء الــدُّ َلــٍة ِإَىل السَّ رَبـَُّنــا تـََبــاَرَك َوتـََعــاَىل ُكــلَّ لَيـْ

   )٦٣( .َمْن يَْدُعوِين، فََأْسَتِجيَب َلُه َمْن َيْسأَُلِين فَُأْعِطَيُه، َمْن َيْستَـْغِفُرِين فََأْغِفَر َلُه "

ـــِل لَِيُتـــوَب ُمِســـيُء النـََّهـــاِر، َويـَْبُســـُط يَـــَدُه «قَـــاَل: َو  ِإنَّ اللَّـــَه يـَْبُســـُط يَـــَدُه بِاللَّْي

     )٧٣( »بِالنـََّهاِر لَِيُتوَب ُمِسيُء اللَّْيِل َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِِ�َا

 ،واحتقـــــار الـــــذنوب الصـــــغرية وعـــــدم التوبـــــة منهـــــا وســـــيلة القـــــرتاف الكبـــــائر

نُوِب، فَـِإنـَُّهنَّ :ويدل على ذلك قول النيب  ،والوقوع يف اهلالك "ِإيـَّاُكْم َوُحمَقَّـرَاِت الـذُّ

ــْوٍم  َوِإنَّ َرُســوَل اللَّــِه .َجيْــَتِمْعَن َعَلــى الرَُّجــِل َحــىتَّ يـُْهِلْكنَــُه" َضــَرَب َهلـُـنَّ َمــَثًال: َكَمثَــِل قـَ

اْلَقْوِم، َفَجَعَل الرَُّجُل يـَْنطَِلُق، فـََيِجـيُء بِـاْلُعوِد، َوالرَُّجـُل نـَزَُلوا أَْرَض َفَالٍة، َفَحَضَر َصِنيُع 

   )٨٣( .جيَِيُء بِاْلُعوِد، َحىتَّ َمجَُعوا َسَواًدا، فََأجَُّجوا نَارًا، َوأَْنَضُجوا َما َقَذُفوا ِفيَها

  ستشعار بمقصد الحياة:اإل -٥

ومـــن املعلـــوم  ،جيـــب علـــى الشـــاب املســـلم أن يـــدرك أمهيـــة مقصـــد حياتـــه  

D   C  ﴿ :بالضــرورة أن غــرض ختليــق اإلنســان العبــادة هللا وحــده كمــا قــال تعــاىل

 H  G  F  EL)فالشــــاب الســــعيد الــــذي نشــــأ يف عبــــادة اهللا واســــتفاد ،)٣٩

فحــري بالشــباب أن يقضــي حياتــه مستشــعرا �ــذا اهلــدف  ،مــن شــبابه عــاجال وآجــال

  ية .وأن يستنري بنور السرية النبو  ،النبيل حلياته

   االعتزاز بشريعة اإلسالم وكمالها. -٦

إن مــــــن املعتقــــــدات اإلســــــالمية املســــــلمة أن اإلســــــالم ديــــــن احلــــــق والعــــــدل   

هلدايــة النــاس  قــد أنزلــه اهللا تعــاىل علــى ســيد املرســلني حممــد بــن عبــد اهللا  ،والفطــرة
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ال  ،ومـــن مجيـــع النـــواحي العقديـــة والعمليـــة ،وأنـــه ديـــن كامـــل مـــن كـــل الوجـــوه ،مجيعـــا

ومل يقبضــه اهللا  وقــد أكملـه اهللا تعـاىل يف حيــاة رسـوله األمـني  ،نقـص فيـه وال زيـادة

   إال بعد إمتام نعمة اإلسالم.

"مل يـرتك رسـول  :نقل اإلمـام السـيوطي عـن اإلمـام اخلطـايب رمحهمـا اهللا قولـه

إال بينـه وبلغنـه علـى   ،وفصـوله ،وشـرائعه ،شيئا من أمر الـدين قواعـده وأصـوله اهللا 

   ).٤٠(كماله ومتامه"

كمــا يلــزم علــى كــل مســلم أن يعتقــد بــأن اهللا تعــاىل مل يــرتك خــريا ألمــة نبيــه 

مث  ،وال شـرا إال وقـد نبهـه عليـه وحـذر منـه ،إال وقـد بينـه لرسـوله اخلامت لألنبياء 

كمــا جــاء   ،مل يكــتم بيانــه ومل يقصــر يف تبليغــه إىل النــاس إن رســوله الــداعي املبلــغ 

َوَال تـَرَْكـُت َشـْيًئا ِممـَّا  ،َما تـَرَْكُت َشْيًئا ِممَّا أََمرَُكُم اللَّـُه بِـِه ِإالَّ َوقَـْد أََمـْرُتُكْم بِـهِ يف احلديث: 

    )٤١( .نـََهاُكُم اللَُّه َعْنُه ِإالَّ َوَقْد نـََهْيُتُكْم َعْنهُ 

وأخرب اخللـق بكـل مـا  ،وأقام احلجة ،وأدى األمانة ،الرسالةفقد بلغ النيب 

 ،وجنـا�م وسـعاد�م يف الـدنيا واآلخـرة ،أمر به عن اهللا عز وجل لصالحهم وفالحهم

وال يتجاوزهـــا إال مبتـــدع  ،أمتـــه إىل املـــنهج القـــومي ال يزيـــغ عنهـــا إال هالـــك وأرشـــد 

  حالك.

ـــــال تعـــــاىل S  R  Q  P   O  N  M  L  K   ﴿ :ق

VU  T﴾ )٤٢(   

وكفايتــه لكـل مــا حيتاجــه  ،علـى كمــال الــدين ومتامـهفهـذه اآليــة الكرميـة تــدل 

  خلق اهللا يف أمور دينهم يف جمال العقائد واألعمال.

عــز  ،قــال اإلمــام ابــن كثــري رمحــه اهللا يف تفســري اآليــة: " هــذه أكــرب نعــم اهللا

فــال حيتـاجون إىل ديــن غــريه،  ،وجـل، علــى هـذه األمــة حيـث أكمــل تعـاىل هلــم ديـنهم

، صـــلوات اهللا وســـالمه عليـــه؛ وهلـــذا جعلـــه اهللا خـــامت األنبيـــاء، وال إىل نـــيب غـــري نبـــيهم
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وبعثه إىل اإلنس واجلن، فال حالل إال مـا أحلـه، وال حـرام إال مـا حرمـه، وال ديـن إال 

مــا شــرعه، وكــل شــيء أخــرب بــه فهــو حــق وصــدق ال كــذب فيــه وال ُخْلــف، كمــا قــال 

ار، وعــــــدال يف أي: صــــــدقا يف األخبــــــ )٣٤( ﴾z  }        |  {   ~�﴿تعــــــاىل: 

   األوامر والنواهي، فلما أكمل الدين هلم متت النعمة عليهم"

جيــب علــى الشــباب املســلم أن يعتقــد بكمــال الــدين ووفائــه بكــل حاجــات 

وأن يعـي  ،اإلنسان يف حياته الدينية واالجتماعية وكفايتـه يف حتقيـق عبوديتـه هللا تعـاىل

عليهـــا ليلهـــا كنهارهـــا ال يزيـــغ  وعيـــا تامـــا أن احملجـــة البيضـــاء الـــيت تركنـــا رســـول اهللا 

   عنها إال هالك.

  :الوالء والبراء

الوالء والرباء قضية مهمة يف حياة الشباب املسلم وهي مظهر عملي من 

لرباء يف والوالء وا ،مظاهر اإلميان ودليل قوي من دالئل احلب يف اهللا والبغض يف اهللا

ويدل على أمهية التمسك �ذه ،احلقيقة هي عقيدة كلمة التوحيد ال إله إال اهللا

!  "  #   ﴿ :العقيدة كثري من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية منها قوله تعاىل

  0  /  .  -  ,  +  *   )  (    '  &  %  $

  =  <  ;   :  9  8  7  65  4  3  2   1

  NM   L  K  J  I  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?>

 X  W  V  U      T   S  RQ  P  O﴾ ، وقال تعاىل: ﴿   N  M      L  K

      W  V  U  T  S   R   Q  P  O

^  ]  \  [  Z  Y   X    c  b  a  `   _

 l  k   j  i  h  gf  e  d﴾.  

َمــْن َأَحـــبَّ لِلَّــِه، َوأَبـْغَــَض لِلَّــِه، َوأَْعطَـــى لِلَّــِه، َوَمنَــَع لِلَّــِه فـََقـــِد  :وقــال النــيب 

ميَانَ    .اْسَتْكَمَل اْإلِ
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فعقيدة الوالء والرباء هي أول شروط اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل ومقتضـياته 

  األساسية.

"لـــيس يف كتـــاب اهللا تعـــاىل حكـــم فيـــه مـــن األدلـــة أكثـــر وال أبـــني مـــن هـــذا  

 . )٤٤(بعد وجود التوحيد وحترمي ضده"  -الوالء والرباء –احلكم 

  الخاتمة

  :النتائج والتوصيات والمقترحات

 إليهــا توصــلت الــيت واملقرتحــات والتوصــيات النتــائج مهــفيمــا يلــي أشــري إىل أ  

  هذا املوضوع. دراسة خالل من

  :النتائج :أوال

موضـوع  ،موضوع الشباب املسلم من حيث تربيته وتعليمه وحقوقه وواجباته  -١

 وقد اهتم اإلسالم بذلك اهتماما بالغا. ،مهم جدا

 ويف فساده فساد األمة. ،يف صالح الشباب صالح األمة  -٢

 الشباب ركيزة أساسية حلل مشكالت املسلمني املتنوعة.  -٣

وعلــــى الشــــباب واجبــــات متنوعــــة ومســــؤوليات متعــــددة يف خدمــــة اإلســــالم   -٤

  واملسلمني.

إذا قــام الشــباب �ــذه الواجبــات يبــدأ حــل مشــكالت العــامل اإلنســاين بصــفة    -٥

  عامة والعامل اإلسالمي بصفة خاصة.

   املتنوعة.وفيما يلي نشري إىل إمجال أهم واجبات الشباب ومسؤولياته   -٦
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o بالعلماء املخلصني احلكماء وأصحاب العقول النرية  ارتباط الشباب

السليمة واجتناب جمالسة علماء السوء أصحاب األفكار املنحرفة عن 

 فالواجب صحبة األخيار واحلذر من صحبة األشرار. ،جادة احلق

o  اعتنــاء الشــباب املســلم بــتعلم العلــم النــافع مــن العلــوم الشــرعية والفنــون

امليدانيــة الــيت حتتاجهــا األمــة لتكميــل مصــاحلها ونيــل العصــرية واملعــارف 

 مرامها.

o  األخــذ بالوســطية قــوال وعمــال وفكــرا، ونبــذ التعصــب والتطــرف والعنــف

 عقيدة وسلوكا.

o وإقامــة فريضــة  ،القيــام بالــدعوة إىل اهللا تعــاىل باحلكمــة واملوعظــة احلســنة

األمــــر بــــاألمر والنهــــي عــــن املنكــــر قــــدر االســــتطاعة وحســــب الفــــرص 

لظـــروف املتاحـــة لـــذلك، وديننـــا مل يقصـــر هـــذا الواجـــب علـــى طائفـــة وا

بــل أوجــب األمــر بــاملعروف علــى   ،تســمى "رجــال الــدين" عنــد الــبعض

كــل مــن عــرف أنــه معــروف، وأوجــب النهــي عــن املنكــر علــى كــل مــن 

 عرف أنه منكر.

o  اجياد العالقـة بـني احلـاكم واحملكـوم علـى أسـاس النصـح واإلخـالص أمـر

 ور العباد والبالد.مطلوب إلصالح أم

o  حباجــــــة ماســــــة يف أداء  -شــــــبانا وشــــــيوخا،حكامــــــا وحمكومني –األمــــــة

ـــــوا مـــــاهلم. والشـــــرع  احلقـــــوق والواجبـــــات الالزمـــــة علـــــيهم قبـــــل أن يطلب

 اإلسالمي احلنيف قد أمر بأداء احلقوق أكثر من طلبها.
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  التوصيات والمقترحات: :ثانيا

  أمور األمة مـن الوالـدين الشباب مستقبل األمة وعصبها فيجب على والة

واألســـــاتذة واحلكـــــام ومســـــؤؤيل مؤسســـــات التوجيـــــه واإلرشـــــاد أن يهتمـــــوا 

بالشــباب املســلم مــن حيــث التعلــيم والرتبيــة والتشــجيع علــى تنــوع جمــاالت 

 العلوم والفنون واحلرف واملهن اليت حتتاجها األمة.

ســلمني فــتح أبــواب األعمــال اخلرييــة والتوســع فيهــا يف كــل بلــد مــن بــالد امل

 وإشغال الشباب �ا. ،من قبل والة األمور وأهل اخلري

  دراســـة أســـباب مـــا حـــدث وحيـــدث يف األرض مـــن فســـاد وتفجـــري وعنـــف

 وعدم االستعجال يف اصدار التهمة بالشباب املسلم. ،وإرهاب

  ضــرورة الســعي اجلــاد املخلــص مــن قبــل والة أمــور املســلمني إلجيــاد العدالــة

لظلــم والتعــدي وغصــب حقــوق الشــباب علــى االجتماعيــة وإزالــة أســباب ا

 احمللي والدويل . :املستوين

  ــــى شــــباب املســــلم تقــــوى اهللا عــــز وجــــل يف الســــر والعلــــن واإلميــــان أن عل

وأنـه ال ملجـأ وال  ،وأ�ـم حماسـبون بـوم القيامـة ،الشباب زائل وقواهم فانية

 منجأ إال إىل اهللا عز وجل.

  موضوعات السرية النبوية.إنشاء املسابقات بني أبناء اجلامعات حول 

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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  الهوامش واإلحاالت

  ١٢٢:اآلية:سورة التوبة -١

باب  ،). رواه الرتمذي٥٠٢٧( :برقم ،باب خريكم من تعليم القرآن وعلمه ،رواه البخاري -٢

  )٢٨٦٩( :برقم ،ماجاء يف احلث على تبليغ السماع

 .٥/٦٦٣ ص:)مناقب أهل بيت النيب ( ،كتاب املناقب  ،السننأخرجه الرتمذي يف  -٣

  ٣/٢٢٦ ص: األلباين يف صحيح سنن الرتمذي هصحيح و

 ١٣٥:اآلية :سورة األنعام -٤

 ٣:اآلية :سورة األعراف -٥

 دار الكنوز،١/١٥٩:تحقيق حممد رشاد ساملب ،بن تيميةإل ،درء تعارض العقل والنقل -٦

 )٢٠٤٢(:برقم ،باب ختفيف الصالة واخلطبة ،أخرجه مسلم ،هـ١٣٩١ ،األدبية الرياض

 ٥٩:اآلية :سورة النساء -٧

 ٤٣:اآلية :سورة النحل -٨

 )٣٣٦( :برقم ،يف ا�روح يتيمم:باب ،أخرجه أبوداود -٩

 ١٨:اآلية :سورة احلشر -١٠

 ٨/٧٧:تفسري ابن كثري -١١

  )٢٤٥٩( :رقمب ،٤/٦٣٨ص:،سنن:عن شداد بن أوس رضي اهللا عنهالأخرجه الرتمذي يف  -١٢

حممد حامد الفقي دار  :حتقيق ،١/٨٢ص:بن القيم اللهفان من مصايد الشيطان إلإغاثة  -١٣

  ه ١٣٩٥ ،الطبعة الثانية ،بريوت،املعرفة 

بن القيم الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة إل -١٤

  ه ١٣٩٥ ،بريوت ،دار الكتب العلمية  ،٧٩:ص

 ٥/٣٣٨:،صتفسري ابن كثري -١٥

  ٣-١العصر:سورة  -١٦

   ٢٥األنبياء: سورة    -١٧

 ٣٦النحل: سورة   -١٨

 ٢امللك: سورة  -١٩

 ٩٧النحل: سورة  -٢٠
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 ٤/٦٠١ص: ،تفسري ابن كثري -٢١

 ٥/٢٠٥،ص:تفسري ابن كثري -٢٢

 ١/٣٣٣ص: ،جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية -٢٣

  )٦٦٠(:برقم ،من خشي يف املسجد:باب ،أخرجه البخاري -٢٤

 )٢٦٠١(:برقم ،يف القيامة:باب ،أخرجه الرتمذي -٢٥

 )٢٦٨٧( :برقم ،خري اخلطائني:باب ،أخرجه الرتمذي -٢٦

 ٨التحرمي: سورة  -٢٧

 ١٣٥آل عمران: سورة  -٢٨

 )٦٣٠٧( :برقم ،استغفار النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اليوم :باب ،أخرجه البخاري -٢٩

 )٧٠٣٣( :برقم ،استحباب االستغفار :باب ،أخرجه مسلم -٣٠

 ٨٨/ ١٠ ص: جمموع الفتاوى -٣١

 ٢٧٢/ ١، ص السالكنيمدارج  -٣٢

 )١١٤٥( :برقم ،الدعاء والصالة من آخر :باب ،أخرجه البخاري -٣٣

 )٧١٦٥(:برقم ،قبول التوبة من الذنوب :باب ،أخرجه مسلم -٣٤

 ٤٢٢/ ٨ ،ص:مسند أمحد -٣٥

 ٥٦الذاريات: سورة  -٣٦

 ١/١٤١:ص، صون املنطق للسيوطي -٣٧

 باب ال تكون األحكام  ،كتاب العلم  ،كما يف بدائع املنت،أخرجه الشافعي يف املسند -٣٨

 )٧( :) برقم١/١٤ :ص ،إال بوحي

 ٣املائدة: سورة  -٣٩

  ١١٥ :األنعامسورة  -٤٠

 ٢٦/ ٣ ص: ،تفسري ابن كثري -٤١

 ٢٢ا�ادلة:سورة  -٤٢

 ٢٤سورة التوبة: -٤٣

  ٢٧٦ص: ،الوالء والرباء للقحطاين :نظرأ -٤٤
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Why do we believe in God? 
An Analysis of the Motives of the  

Believing Behaviour in Human Beings 

Irfan Shahzad  

ABSTRACT 

This article explores the motives of the human believing 

behaviour. The author postulates that to believe in God is natural 

and not to believe is a deviation from the true and pure human 

nature. This fact has, also, been admitted by many philosophers, 

psychologists and geneticists. A brief debate with reference to 

philosophy, anthropology, psychology and genetics has been 

presented to have a review the opinions of some eminent 

philosophers, psychologists and anthropologists about the believing 

behavior of the human nature. The traces of the religiosity of the 

primitive tribes without exception are a further evidence for the said 

fact. Some evidences have been presented from history and also 

from the examples of some living primitive tribes of Australia and 

Africa to accentuate the stance that to believe in God is a natural, 

innate, instinctual motive in the human nature. Author also quotes 

certain verses from the Qur’an to confirm the conformity of the 

historical, philosophical, psychological and genetical facts and 

findings with the Qur’anic stance about the believing behaviour of 

the human nature. 

The motives behind human behaviour in believing God are 

counted by the author as: rationality, anxiousness for God and the 

Life hereafter, Love of God, Affiliation with the native culture, 

Influence and Inspiration, Religion: A Remedy or Solution and 

Preaching in Terms of addresses.  

Keywords: Motive, Anxiousness, Genetics, Meme, Sufism, 
Affiliation, Inspiration, Remedy 
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Introduction: 

To believe in God is an undeniable tendency of human 

nature. The author having debated this fact through philosophy, 

psychology, genetics and history, tried to determine that in what 

ways this natural tendency to believe in God works. It is observed 

that anxiousness or consciousness of God, love of God, affiliation 

with native culture and environment, inspiration and influence of the 

characters of the preachers and nobility of their birth and origin, the 

influence of power, religion as a remedy for certain problems, and 

address of preachers in terms and norms of their addressees are 

some of the most prominent factors, which motivate human beings 

to believe in God. This motivational study of the believing 

behaviour of human beings is then examined in the light of the Holy 

Qur’an and supported by the historical facts. 

Is to Believe Natural or not? 

Sigmund Freud, though, does not believe in God, admits that 

to believe is natural and instinctual: 

"Religion is an illusion and it derives its strength from the 

fact that it falls in with our instinctual desires”.1 

“We shall tell ourselves that it would be very nice if there 

were a God who created the world and was a benevolent 

Providence, and if there were a moral order in the universe 

and an after-life; but it is a very striking fact that all this is 

exactly as we are bound to wish it to be.2 

Where does this believe come from? To Freud, man 

conceives his idea of God and religion from his inspiration from his 

parents, initially from his mother and then, from his father: 

In this function (of believing in God) the mother is soon 

replaced by the stronger father, who retains that position 

for the rest of childhood. But the child’s attitude to its 

father is coloured by a peculiar ambivalence. The father 

himself constitutes a danger to the child, perhaps because 

of its earlier relation to its mother. Thus, it fears him no 
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less than it longs for him and admires him. The indications 

of this ambivalence in the attitude to the father are deeply 

imprinted in every religion... When the growing individual 

finds that he is destined to remain a child forever, that he 

can never do without protection against strange superior 

powers, he lends those powers the features belonging to the 

figure of his father; he creates for himself the gods whom 

he dreads, whom he seeks to propitiate, and whom he 

nevertheless entrusts with his own protection. Thus his 

longing for a father is a motive identical with his need for 

protection against the consequences of his human 

weakness. The defense against childish helplessness is what 

lends its characteristic features to the adult’s reaction to 

the helplessness which he has to acknowledge - a reaction 

which is precisely the formation of religion.3 

Rabbi Nathan Lopes Cardozo4 says the wish or need of God 

is natural and unavoidable, he writes: 

The fact that man wishes God to exist has, after all, no 

bearing at all on the question whether He really exists or 

not. He may quite well exist, and simultaneously man may 

have a great need for His existence. The creation of the 

utter dependence of a child of his loving parents may very 

well have been the way through which God built the 

foundation for man's capacity to believe and trust in Him.”5 

H.C. Rumuk, in his book, “The psychology of Unbelief: 

Character and Temperament in relation to Unbelief, writes (in the 

words of Heije Faber)6: 

Religion is part of the normal structure of human life. But 

during the years when he is coming to maturity, man can be 

led astray by a great variety of hindrances in his 

development and he can thus fall victim to unbelief. Often, 

it is a question of disturbances, which take place in the 

unconscious.7 

So, we can say that it makes us sure that the human nature is 

prone to believe. His nature wishes for a God. However, to Freud, 
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wish for God is, otherwise, a human weakness, but to Rumuk, and to 

Cardozo, wish to believe in God is not only natural to man, but also 

necessary for the smooth human development, while not to believe 

is a deviation, due to certain external factors, hence an unnatural 

phenomenon. It implies that if a man is left, uninfluenced in the 

matter of believing or not believing in the divinity during the 

development of his life, he will incline to believe in divinity and 

transcendental values. 

The renowned psychiatrist and atheist Anderson Thomson8 

(born 1926)  and his colleague Clare Aukofer, in their book, Why 

We Believe in god(s), forward the theory of evolution in terms of 

genetics to establish that the inclination and propensity that humans 

demonstrate to believe in transcendental and metaphysical values 

and ideas are the result of genetic inheritance from their ancestors, 

who first developed such ideas to ‘fill in the blanks of the life’ and 

to fulfill the requirement of their emotional and physical needs. In 

other words, when human beings could not find the answers to the 

natural phenomena of their life and of the wonderful world around 

them, they solved the problem by conceiving the idea that a God or 

gods could have created all these. Also, they found themselves 

helpless and humble before natural forces. They felt need of 

someone who could protect them from the unbridled forces of 

nature, so they conceived a Being or beings, who had the powers to 

help them against these forces. Then, the developments of such 

ideas in human minds transmitted to next generation through the 

process of thousands of years. This process of genetic evolution in 

attitude of believing gave the human beings a ready-made 

propensity to believe in the values transcendental. In this way, to 

believe in God became natural. 

Anderson supports his postulation with some evidences. For 

example, He says that children all over the world have such a fear 

that some apparition would come out from under the bed. The 

universality of this fear makes us believe that this fear has come to 

us through genes, because human ancestors who would sleep in trees 
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had the fear of animals beneath them, that animals might climb up to 

attack them (cf.).9  

This is what Richard Dawkins10 (born March 26, 1941) 

explains through the concept of ‘meme’11, which states that cultural 

values, ideas, habitual attitude, etc., had been imitated for long and 

then transmitted through genes or memes, and then they become 

genetic behaviour. 

The author disagrees with the speculation of this postulation 

about the conceiving of the idea of God to ‘fill in the blanks of life’, 

though this can partially be true in many cases where sound 

religious knowledge has not been available to people. But God has 

numerous evidences of His existences in the universe and the divine 

scriptures, especially the Holy Qur’an. However, this is another 

debate, which is out of scope of this paper. The point is that genetics 

too, admits the propensity of human nature of believing in God. This 

implies that atheism is a deviation from this genetic behaviour of 

believing. 

 To believe in transcendental values is natural. This 

postulation can further be asserted by another known fact that the 

earliest traces of human existence are never found without the ideas 

regarding religion and religious liturgy. The earliest communities 

were priest-head communities. Such kinds of tribes with the same 

primitive traits are still found in the far flung forests of Australia and 

Africa who are un-contacted from the rest of the world. They did not 

seem to receive any education from any outer source, yet they do 

have their beliefs in transcendental values. They bury their dead and 

say prayers. Their liturgies show they have faith in the life after 

death. The idea of life after death has been found in all primitive 

tribes. 

Living primitive tribes of Australian Aborigines and Masai 

of Africa believe in one God, the Creator. He is neither male nor 

female, they name him Ngai,12 whereas, Australian Aborigines 

believe in many gods.13 The point is that neither of the tribes is 

without belief, nor were the ancient primitive tribes; their ruins 
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provide the evidences of their temples and deities, which confirms 

our assertion. 

We learn from the Holy Qur’an that the natural tendency of 

human beings to believe in God was inculcated in their nature with 

their very existence: 

 [=  <  ;  :  9  8  7  6    A  @   ?  >

  Q  P  O     N  M   L  K  J  IH  GF  E  DC  B

  Ro   _^  ]  \  [  Z  Y  X   W    V  U  T 
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 Z  c   b   a  ` 

And [mention] when your Lord took from the children of 

Adam - from their loins - their descendants and made them 

testify of themselves, [saying to them], "Am I not your 

Lord?" They said, "Yes, we have testified." [This] lest you 

should say on the day of Resurrection, "Indeed, we were of 

this unaware." Or [lest] you say, "It was only that our 

fathers associated [others in worship] with Allah before, 

and we were but descendants after them. Then would You 

destroy us for what the falsifiers have done?" 

The renowned exegete al-Bedawi15 (died. 1292), in his 

classical exegesis Anwar’al-Tanzil wa Asrar’al-Tawil interpreting 

the above-mentioned Qur’anic verse, writes: 

قرار بها اإل ونصب لهم دالئل ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى

حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم فنزل تمكينهم من العلم بها و تمكنهم منه 
    بمنزلة اإلشهاد واإلعتراف على طريقة التمثيل16

“Evidences of God’s providence have been established 

before them (the human beings) and installed in their 

intellect, which invite them to the admittance of God, so 

much so that these evidences became as if they are told to 

them. The consolidation of this knowledge is as if they were 

held witness to it and they profess it, this all is described 

allegorically.” 
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In a contemporary exegesis of the Holy Qur’an, Fi zilal ’l-

Qur’an, Seyyed Qutb (1906-1966) writes: 

 على على أن هناك تفسيراً لهذا النص بأن هذا العهد الذي أخذه اهللا

.ذرية بني آدم هو عهد الفطرة له  عتراففقد أنشأهم مفطورين على اإل

بالربوبية وحده. أودع هذا فطرتهم فهي تنشأ عليه، حتى تنحرف عنه 
 بفعل فاعل يفسد سواءها، ويميل بها عن فطرته17

“One interpretation of this statement suggests that the 

pledge God has taken from the offspring of Adam’s children 

relates to their nature. He has established in their nature 

the tendency to acknowledge His Lordship as the only God 

in the universe. They grow up with this tendency until they 

deviate as a result of external factors of one sort or 

another. 

This is what the nature is: 

18
 Z  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  © [ 

...in accordance with the natural disposition which God has 

instilled into man: [for] not to allow any change to corrupt 

what God has thus created... 

That is why, the first human and the first human community 

was monotheist: 

 
19Z  Q  P  O  N [ 

Mankind was [of] one religion [before their deviation] 

Ibn Kathir writes: 

عن ابن عباس، قال: كان بين نوح وآدم عشرة … قال ابن جرير:

قرون، كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث اهللا النبيين مبشرين 
  ومنذرين20

Ibn e Jarir writes on the authority of Ibn ‘Abbas that 

between Adam and Noah there passed ten centuries; all the 

people were on the religion of Islam (submission to one 

God), then people began to differ from one another (and 
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worship of idols and other false gods started) then Allah  

sent the prophets giving good tidings to them and warning 

them (of God’s scourge). 

Since then, human beings have been transmitting this 

behaviour of believing through genes. The Holy Prophet (S.A.W) 

says: 

َسانِِه  انِِه َأْو يـَُنصَِّرانِِه َأْو يَُمجِّ َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبـََواُه يـَُهوِّدَ َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ يُوَلُد 
 َكَما تـُْنَتُج اْلَبِهيَمُة بَِهيَمًة َجْمَعاَء َهْل ُتِحسُّوَن فِ يَها ِمْن َجْدَعاء21

Every child is born in nature, then his parents make him a 

Jew, or a Christian or a Magian as an animal delivers a 

perfect baby animal. Do you find it mutilated?" 

The Qur’anic stance, to believe is natural and not to believe 

is unnatural, is evident from the very word “Kufr”. The literal 

meaning of Kufr as Imam Raghib Isfahani depicts: 

“The actual meaning of Kufr is to hide something. The 

night is called Kafir, because it hides everything. Similarly, 

the farmer is called Kafir since he hides seed in the 

ground.”22 

It implies that Kafir (one who denies religion or God) is in 

fact hides or deviates from his true nature, which is, otherwise, 

prone to believe. 

Motives of the Believing Behaviour 

Rationality: 

The fact is that man is incapable of knowing the reality. 

French Enlightenment writer, historian and philosopher, François-

Marie Arouet Voltaire (1694-1778) says, "Four thousand volumes of 

metaphysics will not teach us what the soul is."23 Man can only 

understand a phenomenon but he cannot find or know reality in real. 

Thomas Reid24 (1710-1796 CE) while concluding the skepticism of 

David Hume (1711-1776 CE) writes: 

“...the author undertakes to prove two points: First, That 

all that is called human knowledge (meaning demonstrative 
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knowledge) is only probability; and, secondly, that this 

probability, when duly examined, evanishes by degrees, and 

leaves at last no evidence at all: So that, in the issue, there 

is no ground to believe any one proportion rather than its 

contrary, and "all those are certainly fools who reason or 

believe anything.”25 

Bertrand Russell (1872-1970 CE) says, “There can be 

nothing real, or at any rate nothing known to be real except minds 

and their thoughts and feelings”.26 It is not possible for human 

beings to verify the existence of God through direct empirical 

evidence and also the truth of religion, yet, a believer does have 

good reasons to believe in God and religion. This believing attitude 

with reasoning is epitomized in the anecdote of ‘the believing man’ 

of the Qur’an. The Qur’an tells that a man from the family of 

Pharaoh or from royalty, secretly accepted Moses’ invitation to the 

faith. However, he admitted that he did not have direct knowledge to 

verify whether Moses is true or not; but he believed him for the 

reasons Moses came up with, i.e., Moses’ miracles and convincing 

arguments in favour of the oneness of the creator: 

 [  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C

  Z   Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P   O  N

  h  g  f  e  dc       b  a  `  _  ̂   ]  \[

 27Zl  k  j  i 

At that, a believing man of Pharaoh’s family, who [until 

then] had concealed his faith, exclaimed: "Would you slay 

a man because he says, ‘God is my Sustainer’ – seeing, 

withal, that he has brought you all evidence of this truth 

from your Sustainer? Now if he be a liar, his lie will fall 

back on him; but if he is a man of truth, something [of the 

punishment] whereof he warns you is bound to befall you: 

for, verily, God would not grace with His guidance one who 

has wasted his own self by lying [about Him]. 
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We note that he put forward his argument with ‘if’. It means 

he was not sure in terms that he knew the reality, yet he believes 

because there was no reason to deny, and there were many good 

reasons to believe. This rational attitude to attain or deduce faith has 

been certified by God. 

Human knowledge can never claim to have attained all 

knowledge, therefore, man maintains that empirically not provable 

does not mean nonexistent. 

28
 Z7   6  5[    

No human vision can encompass Him. 

The narcissistic demand to have empirical evidence for the 

transcendental value leads to disbelief: 

 
29ZV  U  T  S  RQ  P  O    N  M  LK  J  I  H  G[ 

Nay, their knowledge of the life to come stops short of the 

truth: nay, they are [often] in doubt as to its reality: nay, 

they are blind to it. 

Man believes because it is but religion that gives definite 

answers to the Basic Questions: The origin of man and the universe; 

the purpose of creation; the relation between creation and the 

Creator and about the life hereafter. These questions have kept the 

humanity perplexed since man became able to think. Man made out 

divergent philosophies while in his quest to find out the answers to 

these questions, but these answers are mere speculations. And when 

man failed to find satisfactory answers, he hid his embarrassment in 

the fold of atheism, agnosticism and skepticism. The American 

biologist, Cecil Boyce Hamann, has this to say: 

 Where  the  mysteries  of  digestion  and assimilation  were  

seen  as  evidence  of  Divine intervention,  they now  are  

explained  in  terms of  chemical  reactions,  each  reaction 

under  the control  of  an  enzyme. But does it rule God out 

of His universe?  Who determined  that  these reactions  

should  take  place,  and  that  they should  be  so  exactly 
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controlled  by  the enzymes? One glance at a present-day 

chart of the  various  cyclic reactions  and  their interaction  

with  each  other  rules  out  the possibility  that  this  was 

just  a  chance relationship  that  happened  to  work.  

Perhaps here,  more  than  any  place  else,  man  is 

learning  that God works  by  principles  that He 

established with the creation of life.30 

This rational attitude, which leads to believe, is described in 

the Qur’an as: 

 [  b     a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y

  co      m  l  k  j      i  h  g  f  e

31Zy  x  w  v  u  t  s  r  q     p  o  n 

Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the 

alternation of the night and the day are signs for those of 

understanding. Who remember Allah  while standing or 

sitting or [lying] on their sides and give thought to the 

creation of the heavens and the earth, [saying], "Our Lord, 

You did not create this aimlessly; exalted are You [above 

such a thing]; then protect us from the punishment of the 

Fire. 

To disprove the existence of God is not possible, those who 

do, just speculate, and speculation has nothing to do with reality: 

 [ $  #  "  !   /  .   -,  +  *  )  ('  &  %

 
32Z2  1        0 

AND [thus it is:] We have not created heaven and earth 

and all that is between them without meaning and purpose, 

as is the surmise of those who are bent on denying the 

truth: but then, woe from the fire [of hell] unto all who are 

bent on denying the truth! 
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Did you, then, think that We created you in mere idle play, 

and that you would not have to return to Us?" 

Man believes because he can assess the intrinsic truth of the 

divine source of knowledge revealed through the Prophet (S.A.W), 

his teaching or the book of divine knowledge. The best example is 

of the Holy Qur’an, the only unalterable divine book on the face of 

the earth: 

 
34ZX  W  V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K [ 

Will they not, then, try to understand this Qur’an? Had it 

issued from any but God, they would surely have found in it 

many an inner contradiction!  

The more one ponder upon the Qur’an the more one is 

convinced of the truth of the Qur’an. 

Anxiousness for God and the Life Hereafter: 

The people concerned to find out real knowledge and secrets 

of life and this universe and are in search of answers to “The Basic 

Questions”, are prone to believe. This consciousness or anxiousness 

is termed in the Qur’an as “Fear”. 

 
35Z¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  � [ 

You can (usefully) warn only the one who follows the 

advice and fears the Ra╒mān (the All-Merciful Allah) 

without seeing (Him). So give him the good news of 

forgiveness and of a noble reward. 

36  Z  À  ¿  ¾ [  

The one who fears (Allah) will observe the advice... 

 [  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  o 
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And who give whatever they [have to] give with their hearts 

trembling at the thought that unto their Sustainer they must 

return: it is they who vie with one another in doing good 

works, and it is they who outrun [all others] in attaining to 

them! 

Obviously, one who bothers strives, and one who strives 

finds. The Bible says: “The fear of the Lord teaches man wisdom.”38 

Love of God 

Man finds in his heart a natural love for his Creator, which 

leads him to believe in God. Such a natural, instinctual tendency of 

love is evident in the peoples of every culture and religion. The 

Bible says:  

“And you shall love the Lord your God with all your heart 

and with all your soul and with all your might.”39  

Human history past and present provides numerous examples 

of men, who forsake the pleasures of the world and the world itself, 

they get ready to sacrifice their lives and the most beloved 

belongings for the sake of God. For example, the Bhakti Yoga in 

Hinduism is an exclusive practice to demonstrate human love for 

God by surrendering oneself to God.  

[It] is a religious practice to attain Divine Being through 

devotional love.”40“Bhakti means devotion to the Lord. 

One need only to surrender all doubts, fears and worries 

and express genuine love and devotion to the almighty Lord 

of the Universe.”41 

The Hindu religious book, Gita, teaches the divine love, 

“Who fixes his mind and his reason on me and loves me; he is dear 

to me” 42 

The same goes for Christianity, in which asceticism was 

introduced to seek the pleasure of God: 
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43Zk  j   i  h  g        f  e  d    c [ 

But as for monastic asceticism – We did not enjoin it upon 

them: they invented it themselves out of a desire for God’s 

goodly acceptance. 

The Holy Qur’an confirms this natural love of man for God: 

 [  Y   XW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M
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And yet there are people who choose to believe in beings 

that allegedly rival God, loving them as [only] God should 

be loved: whereas those who have attained to faith love 

God more than all else. 

Mawlana Rumi (1207-1273)45 says: 

“O (God) lovers! The religion of the love of God is not 

found in Islam alone. In the realm of love, there is neither 

belief, nor unbelief.”46 

Affiliation with Native Culture and Tradition 

Affiliation with one’s culture and traditions is the strongest 

influence on human beings to follow the tradition of faith whatever 

they have in their culture and tradition. Man believes in God 

because he is born to a believing culture or family. If he is born to a 

monotheist family and culture, he adopts it as it is. His affiliation 

with his culture or family and the inherited tradition of monotheism 

make him believe in one God, just like a polytheist or atheistic 

society or family, which makes one stick to polytheism or atheism. 

The only difference can be that in contrast to a polytheist or an 

atheist, a monotheist feels his nature and conscience in conformity 

with the inherited monotheism. 
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Influences and Inspiration: 

Human history tells that certain religions spread on a large 

scale not because their addressees had investigated their intrinsic 

truth, but they got inspired to believe in them for various reasons. 

a. Influence and Inspiration of Nobility 

People get inspired by the persons of noble birth. It seems 

that observing this human tendency of inspiration, God chose his 

prophets from the noble birth. People loved to see them speak their 

language and dialect and talk their problems. This is what Caesar of 

Byzantine, Hercules, showed his understanding of the fact for the 

Holy Prophet Muhammad (S.A.W) in his meeting with Abu Sufyan 

while inquiring after the Holy Prophet (S.A.W): 
َعُث ِفي َأْحَساِب قـَْوِمَها47  وََكَذِلَك الرُُّسُل تـُبـْ

“This is the case with the prophets; they are the 

descendants of the noblest among their people.” 

We know no prophet who was not from the noble birth. 

b. Influence and Inspiration of Character 

The great religions of the world spread because the carriers 

of those particular religions demonstrated a sublime character, 

which inspired people to embrace their religion. For example, the 

sanctity of character, determination and endurance of the early 

Christians against severe persecution for their faith inspired people 

to believe in Christianity. Buddhism spread among the commoners 

due to the high morality, its preachers and followers had to adopt. 

Also, Islam spread by the higher ethical manners of the Muslim 

Arab, especially in the subcontinent where the Arab traders inspired 

the masses with their moral values and, later, the Muslim Sufis 

inspired the masses with the extraordinary sanctity of their character 

and ethics. 
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c. Influence and Inspiration of Power 

Another inspiration for the masses comes from the 

demonstration of power. The famous maxim goes: 

 الناس علی دين ملوکهم

People follow the way of their kings. 

We note that Buddhism and Christianity had been facing 

very hard time when they were being preached by the poor 

preachers to the commoners. But as soon as the kings and emperors 

accepted these religions they became not only the state religions but 

also the masses rushed to embrace them. 

“In the mid-third century BCE, for example, Buddhism 

spread throughout northern India as the result of the 

personal endorsement of King Ashoka.” 48 

Christianity spread when Constantius II (337-361), Vales 

(364-378) and finally Theodosius I (347-395) accepted it as the state 

religion (cf.)49.  

For the same reason, the Holy Prophet (S.A.W) wrote letters 

to the emperors of the Roman and Persian empires and to other 

kings and governors of his time inviting them to embrace Islam or 

they would be responsible for the Kufr of their people, because their 

people would follow them. In his letter to Hercules, the Holy 

Prophet (S.A.W) wrote: 

I invite you to embrace Islam so that you may live in 

security. If you come within the fold of Islam, Allah will 

give you double reward, but in case you turn your back 

upon it, then the burden of the sins of all your people shall 

fall on your shoulders.50 

It is historically evident that most of these kings and 

emperors did not bother the invitation of the Holy Prophet (S.A.W), 

nor did their masses, but when the companions of the Hoy Prophet 

(S.A.W) conquered these lands; the whole conquered lands fell into 

the fold of Islam without any coercion! This was because Islam was 

now in power and power inspires.  
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Religion: A Remedy or Solution 

The slaves and people of humble origin and low strata of the 

society embraced Buddhism and Islam for the same reason. They 

found a salvation for their miseries and outlet from disgraceful 

status, the society had forced them to live in. One of the motives of 

the people of Madinah to embrace Islam and invite the Holy Prophet 

(S.A.W) to Madinah was that they wanted to ensure peace in 

Madinah after the long battle of Bu‘ath between the tribes of Aws 

and al-khizraj. The Islamic teaching of equality and fraternity, well-

practiced by the broad based Sufism, impressed the suppressed 

Hindu social classes of the lower strata, who were subject to 

disgrace by the Hindu caste system, and they embraced Islam in 

great numbers. 

“Sufism in India has commonly been viewed as a secular 

attempt for the eternal quest of the soul for its direct 

experience of the ultimate Super Power. For centuries, the 

Hindus accepted Sufi shrines as symbol of communal 

harmony. A large number of them have been offering 

prayers in Sufi shrines without any reservation.”51 

Preaching in the Terms of the Addressees 

Another psychological motive to believe in God is that man 

is prone to listen and accept a message given in his own language 

and dialect and in terms of his own culture and norms. For example, 

Christianity spread to Greece and Rome, when it adopted the norms 

of their religion, which had the concept of mother goddess who gave 

birth to the god and the concept of triple deity. 

There were several reasons for Christianity’s eventual 

acceptance into Celtic society. One reason was the concept 

of the Christian Godhead being a Trinity, or three persons 

in one God. The fact that the Christian God took three 

separate forms, which were the Father (creator), Son 

(saviour), and Holy Spirit (sanctifier), was also a concept 

familiar to the Celts since their own deities took different 

forms depending on their functions.52 
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And  

The Church allowed pagan symbols of fertility, such as the 

egg and the rabbit, to represent the resurrection of Christ 

during Easter; these symbols had previously represented 

pagan gods (such as Osiris) rising from the dead. It is 

possible that many of the similarities between Christianity 

and the pagan religions were intentional, to help new 

converts identify with the religion. This aided greatly in the 

spread of Christianity.53 

Muslims preachers adopted Sufism in India, which had a 

parallel in the Indian mysticism and philosophical literature and way 

of life, for example, the concept of the unification of the Being 

(wahdat-ul-Wujud) and a mild asceticism similar to Sadhu or Yogi 

Way of Hinduism, appealed Hindus to accept Islam, because they 

had almost similar ideas in their religious system. 

“A section of Sufis under Chistiyya order was not against 

adjustment with Hindu saints of Bhakti cult and used even 

Hindi language for Islamic devotional songs.”54 

CONCLUSIONS: 

To believe in God is a natural and instinctual behaviour of 

human beings. Philosophy, history, psychology and genetics admit 

this fact. This is further confirmed by the religiosity of all the 

primitive tribes without exception. This natural inclination to faith 

works in many ways:  

 Rational behaviour, which means that human intellect, finds 

no other satisfactory answer to the chain of cause and effect. 

He finds the ultimate cause, the first cause, God at the end of 

this chain. He finds the only answer to “The Basic 

Questions” is religion. 

 Man believes in God due to his consciousness or anxiousness 

(Taqwa or fear) to find out about God and his relation with 

him and the life after death. This is the rational behaviour, 

which leads many to believe. Man studies the universe and 
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feels and understands the intrinsic truth of the divine 

scriptures, especially of the Qur’an, and gets convinced of 

God. 

 There is a natural love in man for his creator and sustainer. 

The examples of this divine love are found in almost every 

religion and every society in the world for example, Bhakti, 

Sufism, etc. 

 Man also shares some common grounds of believing and 

disbelieving, for example, affiliation with his culture and 

environment or his family tradition makes him believer or 

non-believer. 

 Man believes in God when he gets inspired by the character, 

nobility and morality of the prophets or the preachers of a 

religion.  

 The power factor influences man to believe if the believers or 

the religion comes into power. It is observed that influence of 

character and the nobility of preachers work on individuals, 

and the influence of power works on mass conversion. This 

phenomenon can be observed in the history of Buddhism, 

Christianity, and Islam. 

 Man believes in a particular religion when he finds in it a 

remedy for his problems and miseries. 

 Man inclines to believe an invitation to a faith when he hears 

it in its own language and dialect and finds it in 

correspondence with the cultural norms and ideas, he is 

familiar with. For this purpose, a Greek version of 

Christianity was introduced to Greek and Roman lands. And 

in the subcontinent, Islamic Sufism in correspondence to the 

sadhuism and Bhakti of Hinduism spread Islam in local 

terms, dialect and idiom; and it worked. 
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There are two opposing views of scholars and different 
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basis of honor and lawfulness of human life.  

The Hindus and Jews legalize war, whereas the Buddhists 

and Christians consider it illegal. Islam follows the middle path and 

attributes the legality of war to its purpose because only the purpose 

tells the righteousness or wrongfulness of any deed.  

Islam has prevented from all those purposes that eliminate 

the cause of Allah Almighty from war. Islam does not legalize war 

for any worldly purpose so the pursuit of fame, kingship, booty, 

conquering another land or national or personal revenge is not legal. 

Jihad has been enjoined for the elimination of hurdles in the path of 
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There are two opposing views of scholars and different 

religions regarding the permission or non-permission of war on the 

basis of honor and lawfulness of human life. Discussing the 

philosophy of war, Abdul Salam Nadvi expresses his views in these 

words: 
“There is a great disagreement of Ulema about war. 
One group considers it the root cause of all human 
problems and the other group thinks that it has a lot of 
advantages along with its disadvantages. That is why it 
cannot be separated from cultural element.” (1) 

Same is the situation of major religions. The Hindus and 

Jews legalize war, whereas the Budh and Christians consider it 

illegal. Hindus and Jews legalize war for all those purposes which 

their inner-selves desire. They do not distinguish between right and 

wrong as to its purposes. The Budh and Christians feel that the 

killing of human beings by fellow human beings is not legal. 

Between these two extremes, Islam follows the middle path and 

attributes the legality of war to its purpose because only the purpose 

tells the righteousness or wrongfulness of any deed. Islam legalizes 

all those wars that are carried out in the way of Allah. War for the 

sake of envy, repression, cruelty, greed, revenge and finance has 

been branded as illegal. Syed Maududi writes: 

“It (Islam) divides war into two types keeping in view 
the nature of man, the requirements of man and 
betterment of mankind. One type of war is that which is 
fought for the sake of land, money, rule and desires of 
the self. Second type of war is that which is fought for 
the sake of truth and against cruelty and oppression. 
The first type has been termed as anarchy and chaos. It 
has been called the worst crime and Islam fully 
prohibits it. The second type of war, if carried out 
without any personal interest and purely for the right 
cause then it is Jihad in the way of Allah. It is best kind 
of worship and most divine obligation and there is no 
better of help mankind than this.” (2) 
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Islam has prevented from all those purposes that eliminate 

the cause of Allah Almighty from war. It has been explained in Holy 

Quran in the following verse: 

[  L  K  J    I  H  GF  E  D  C  B  A

MZ (3)  

“Those who believe fight in the Cause of Allah, and those 
who disbelieve, fight in the cause of Satan. So fight you 
against the friends of Satan. Ever feeble indeed is the plot 
of Satan.” 

It is a clear cut message in which the distinction between 

right and wrong has been clearly mentioned. The people who fight 

for the cruelty, oppression, material gain and personal purposes are 

comrades of Satan and those who fight against them are the soldiers 

of Allah Almighty. Every war whose purpose is to harm the 

Muslims is the devilish war and it has no connection with Allah. 

Those who fight for the poor and miserable, who want to stop 

oppression and establish peace and justice, and who fight against 

oppression and anarchists to provide a peaceful life to the people are 

the fighters in the way of Allah. They do not help the miserable but 

they help Allah Almighty. Therefore, the Muslims have never been 

told that the purpose of war is land or material gains. They have 

been told that as a result of war in the way of Allah they will find 

the happiness of their Lord and protection from the perdition of hell. 

As it is clear from the verse below: 

 [  o   y  x  w  v     u  t   s  r  q   po    |  {

«     ª   ©  ¨   §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ �   ~  }Z (4) 

“O you who believe! Shall I guide you to a trade that will 
save you from a painful torment? That you believe in 
Allah and His Messenger SAW, and that you strive hard 
and fight in the Cause of Allah with your wealth and your 
lives: that will be better for you, if you but know!”  

Allah loves those who fight solely for His cause as it has 

been mentioned in the following verse: 
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[    ¨      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~

©Z (5) 

“Verily Allah loves those who fight in His Cause in rows 
as if they were a solid structure.”  

It can also be understood by the following Hadith from Sehai 

Sittah: 

Hazrat Abu Musa Ashari RA narrates: “A person came 

to the Holy Prophet  and asked that some fight for the 
booty, some fight for fame and some fight to show their 
bravery, who amongst them fights in the way of Allah? 

The Holy Prophet  replied that only the person who 
fights to uphold the name of Allah fights in the way of 
Allah.” (6) 

Hazrat Abu Musa Ashari RA narrates another Hadith and 

says: 

“A person came to the Holy Prophet  and he said, “O 

Prophet of Allah , what is fighting in the way of Allah? 
Some of us fight in anger, some for the honor of nation?” 

the Holy Prophet  raised his head and said the one who 
fights to uphold the name of Allah fights in the way of 
Allah.” (7) 

Abu Amama Bahli RA narrates that a person came to Holy 

Prophet  and asked what will be given to him who fights for 

material gain and fame? The Holy Prophet  replied nothing. It was 

strange for that person, he came back and asked the same question 

and the Holy Prophet SAW again gave the same reply. He was not 

satisfied and came again and asked the same question till the Holy 

Prophet  said: 

“Allah does not accept any deed unless it is done only for 
His happiness.” (8) 

Muaz Bin Jabal RA narrates, the Holy Prophet  said: 

“There are two types of fight. The person who fought 
purely for Allah cause and followed the leader, spent his 
best finance and abstained from chaos then his sleep and 
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waking deserves blessing from Allah. And the person who 
fought for show off and to gain fame and did not follow 
the leader and created chaos will not be spared (i.e. he 
will face perdition).” (9) 

Abada Bin Samit RA narrates that once the Holy 

Prophet  said: 
“The person who went to fight for Allah and intended even 
for a rope for tethering camel then he will only get the 
rope and none of the blessings.” (10) 

Abu Huraira RA narrates that once the Holy Prophet  said: 

“Three people will be judged first of all on the day of 
Judgment. First the person who fought in the path of Allah 
will be brought. Allah will tell about His blessing on him 
and when he will admit the blessings then Allah will ask 
him, ‘what did you do for me?’ He will reply, ‘I fought for 
you until I got martyred.’ Allah will say, ‘You tell lies. You 
only fought for the purpose that people will say he is very 
brave, your purpose if fulfilled.’ Then Allah will order 
perdition for that person and he will be thrown in hell 
headlong.” (11) 

Abdullah Bin Masu’d RA narrates that the Holy Prophet  

said: 

“On the day of Judgment one person will come holding 
the forelock of another person and will say, ‘O Allah! This 
person killed me.’ Allah will ask, ‘Why did you kill him?’ 
the person will say that he killed that person for the sake 
of Allah’s honor. On this Allah will say, ‘Yes, the honor is 
for me.’ Then another person will come holding the hand 
of another man and will say that he killed me. Allah will 
ask, ‘Why did you kill him?’ He will say that he killed that 
person for the honor of another man. Then Allah will say, 
‘honor was not his right.’ And he will be captured in this 
crime.” (12)  

This mode of teaching purges war from all worldly pursuits. 

Islam does not legalize war for any worldly purpose so the pursuit of 

fame, kingship, booty, conquering another land or national or 

personal revenge is not legal. Islam has explained all this.  
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Islam is a universal and international religion and it carries a 

universal message. Its individuality can be seen in all the walks of 

life and it can also be seen in the field of war. It negates war for all 

the negative purposes and legalizes it for only some right purposes. 

If we deeply study the legalized purposes of war in Islam, they are 

numerous. Only three of the basic purposes have been discussed 

here in detail. All the other purposes fall under them. 

Upholding of Allah’s word: 

The propagation of religion to all people of all territories and 

eras is a rightful purpose of war. Islam came for the reformation and 

welfare of whole mankind. The Holy Prophet  spread Islam to the 

Arabs and left the world after putting his nation on the path of glory. 

He  enjoined upon Sahaba and the people after them to spread the 

message of Islam to other nations and people of the world. But 

history is witness that rebellious and transgressors of the religion of 

Allah do not allow the people to accept religion according to their 

free will. There are a lot of such instances when the Holy Prophet  

was tortured and teased on account of preaching the oneness of 

Allah and stopping from the worship of false deities. The people 

who approved and accepted the message of the Holy Prophet  

were also tortures and ultimately exiled the Holy Prophet  and his 

followers from Makkah. The pagans of Makkah tried to control the 

minds of people and denied them the right of free choice of religion. 

The pagans used oppressive measures to stop the true religion. If the 

pagans were left free in doing this, the wrong would have oppressed 

the right and the darkness of disbelief would have prevailed over the 

light of truth. So order for war was given and people were asked to 

support it in order to eliminate the hurdles in the propagation of 

Islam. Same was the purpose of all the wars after this. Upholding 

the word of Allah is the prime and soles purpose of Jihad. If the 

propagation of religion is going smoothly then there is no need of 

sword but if the people are facing difficulty in treading the path of 

Allah then this difficulty must be eliminated. In Surah al Infaal, 
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Allah Almighty orders jihad against all those who put hurdles in the 

propagation of religion: 

[  K   J   I  H  GPO  N  M  L 

          Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q 

]   \       [Z (13) 

“Verily, those who disbelieve spend their wealth to hinder 
from the path of Allah, and so will they continue to spend 
it; but in the end it will become anguish for them. Then 
they will be overcome. And those who disbelieve will be 
gathered unto Hell.”  

In Surah Tauba, the purpose of war against disbelievers has 

been told: 

[  X  W    V  UT  S   R  Q  P  O  N  M

Z  YZ(14)
  

“They have purchased with the verses of Allah a little 
gains, and they hindered men from His way; evil indeed is 
that which they used to do.” 

Then the war against the people of scripture has been 

ordered because they try hard to stop people from the path of virtue. 

Allah says in Holy Quran: 

[ I  H  G  F  E    D  C   B  A   

P  O  N  M  L  K  JZ (15)  

“O you who believe! Verily, there are many of the 
rabbis and the monks who devour the wealth of mankind 
in falsehood, and hinder from the way of Allah.” 

In the same way in Bdaya al Sina’ae, obligation of jihad has 

been described in these words: 

“The purpose of the obligation of jihad is the 
propagation and glory of Islam and to overcome and 
eliminate the vice of disbelievers.” (16) 

 



The Philosophical Perspective of Jihad  30 

Allama Kasani further writes: 

“Killing (for the sake of Islam) has not been enjoined 
for the sake of killing but it has been enjoined for the 
propagation of Islam.” (17) 

According to Imam Ibn e Tamia: 

“The real purpose of jihad is that the religion of Allah 
wholly prevails and word of Allah be glorified.” (18) 

Jihad has been enjoined for the elimination of hurdles in the 

path of Allah. If the enemies of Islam are muffling the propagation 

of religion to the people and they try to deny true religion to the 

people then armed effort should be made against them till their 

defeat. As Syed Qutab Shaheed said: 

“Islam came for the whole mankind and the glory of the 
word of Allah means that the teachings of Islam be 
spread to whole mankind and there should be no hurdle 
between people and blessings of Islam. The person who 
puts hurdle in the propagation of Islam with power then 
that person is in reality transgressor against the word of 
Allah. The elimination of such a person is the glory of 
the word of Allah.” (19) 

If the propagation of Islam is going on smoothly and there is 

no hurdle in its propagation then there is no need of war. As Dr. 

Mahmood Ahmed Ghazi writes: 

“The one and only purpose of jihad is the propagation 
of Islamic teachings and its support. If the means of 
propagation are available and there is no hurdle in its 
way, no oppression is practiced against Muslims 
throughout the world and the people are free to lead 
their lives in full freedom to practice Islam then there is 
no need of taking sword.” (20) 

Sharia legalizes armed effort only against those who muffle 

the spread of Islam and propagation of Islamic teachings. Islam did 

not spread through sword. The use of power is only legalized for the 

safety of Islam against those who put hurdles in its smooth 

progression. They not only reject the message of Islam but also try 

to stop it. If a person does not embrace Islam and live with Muslims 
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in complete peace under a treaty then there is no legality of war 

against that person. Therefore Islam focuses on two points before 

going for war. If any of these two is agreed upon then there is no 

need of war. The first of these two points is that they should be 

invited to embrace Islam as it has been told to Muslim warriors in 

Bdaya al Sina’ae: 

“Killing is not legal before giving invitation to embrace 
Islam.” (21) 

If the opposing nation does not know the teachings of Islam 

then it is necessary to invite them to accept Islam. If the opposing 

nation knows the teachings of Islam even then it is better to invite 

them to Islam before fighting. May be they accept Islam this time 

and the motive of Islam is achieved without fight. It clarifies the 

policy of Islam that war is not an end but it is a means to an end. It 

shows the importance of the message of Islam and also the fact that 

Islam likes peace more than war. If the opposing nation accepts 

Islam then the objective is achieved and there is no reason for fight. 

But if they reject this invitation then second option should be offered 

to them that they accept to live as tax payers to Muslims. As it has 

been told in Bdaya al Sina’ae: 

“If they do not accept to convert to Islam then they 
should be offered to pay tax.” (22) 

According to this treaty there will be no objection if they 

practice their own religion. As a result of tax they will live under 

security and peace. This tax is not applicable to disabled people, 

children, women and the old. The reason behind this agreement is 

that the easiest way to preach them is adopted. If they reject this 

offer too then there is no way except war to provide peace and 

security to Muslims. There should be no hurdle for Muslims to 

practice their beliefs. They should be free in choosing the right and 

abstaining from the wrong.  
 

Eradication of Cruelty and Oppression: 

Islam has legalized war to put an end to cruelty and 

oppression. When the opposing nation practice cruelty against 
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Muslims then war is legalized to support and save the oppressed. 

That is when their homes have been occupied, their rights denied to 

them and their possessions taken from them then the Muslims must 

fight for their brethren. Islam does not like oppression and 

disapproves its propagation in society. Contrary to Christianity, 

Islam does not approve to bear oppression rather it demands the 

complete eradication of oppression from society. When the people 

of Makkah exiled the Muslims and confiscated their properties, they 

were allowed to launch a war against this oppression. The very first 

verse that legalized killing for the sake of religion depicts this idea: 

 [ +   *  )  (  '  &%  $  #  "  !  

  9  87  6  5   4       3  2       1  0  /  .  -

  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :

  O  NM  L  K  J  IH   G  F  E    D

R   Q  PZ (23)  

“Permission to fight is given to those who are fought 
against, because they have been wronged; and surely 
Allah is able to give them victory. Those who have been 
expelled from their homes unjustly only because they 
said: “Our Lord is Allah.” For had it not been that 
Allah checks one set of people by means of another, 
monasteries, churches, and mosques wherein the Name 
of Allah is mentioned much would surely have been 
pulled down. Verily Allah will help those who help His 
(cause). Truly, Allah is All-Strong All-Mighty.”  

In these verses the people against whom war is legalized 

have only committed one crime i.e. they oppress the people and 

drive the innocent people from their homes. So the oppressed were 

allowed to carry out armed effort against the oppressors and crush 

their hateful motives. This permission is not given only to the 

oppressed but other Muslims are ordered to help their oppressed 

brethren so that the miserable should be freed from the shackles of 

the oppression. As it has been said in Holy Quran: 
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“And what is wrong with you that you fight not in the 
Cause of Allah, and for those weak, ill-treated and 
oppressed among men, women and children, whose cry 
is: “Our Lord! Rescue us from this town whose people 
are oppressors; and raise for us from You one who will 
protect, and raise for us from You one who will help.”  

This order is interpreted by Syed Qutab in these words: 

“So it has been enjoined upon the Muslim Ummah to 
stop oppression in the whole world. They should not do 
it for the sake of material gains or superiority but 
should do it for the glory of word of Allah after coming 
into power.” (25) 

It is religious and moral obligation of Muslims to save not 

only their own selves but also the weak and the needy among whole 

mankind. If the people are suffering under the cruel rule then its 

obligatory on Islamic system to help them and relieve their 

suffering. When a group of Muslims is captured in the cruel grip of 

enemies and have no power to save themselves then it is obligatory 

upon those who are powerful and free to carry out armed struggle in 

order to save their Muslim brethren. This purpose of war has been 

described by Mahmud Sheet Khatab in these words: 

“Jihad is ordered in Islam to uphold the truth and 
eradicate the wrong and to relieve the weak and 
miserable from suffering.” (26) 

 

Eradication of Chaos and Anarchy: 

When the truth is oppressed by force and people are stopped 

from following the right path and led astray and conspiracies are 

made against religion and devilish forces are creating chaos then it is 

obligatory upon Muslim to carry out jihad. All these conditions have 

been described by Quran as reason for jihad: 
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“And fight them until there is no more Fitnah (disbelief) 
and the religion will be all for Allah Alone. But if they 
cease then certainly Allah is the All-Seer of what they 
do.”  

Chaos cannot be stopped without the use of sword, whether 

the chaos is created from within or without. If a group is creating 

chaos from inside or outside to disrupt the unity of Ummah then war 

against them is legal.  This war against anarchy will continue 

forever. It is only legal against those who create chaos through their 

words and deeds. This is the reason that the killing of women, 

children and handicapped is illegal.  

Islam has preached patience and tolerance but no tolerance 

has been ordered against any such attack which is aimed at wiping 

out religion of Allah from the world and taking land from the 

Muslims. The order for protection of religion and Muslim land is 

very strict that if any enemy attacks the Islamic system or Islam then 

it becomes obligatory for all Muslims to leave everything behind 

and fight against the enemy. Therefore the scholars of religion hold 

the opinion that if the Muslim land is attacked then jihad becomes 

obligatory upon every Muslim individually. As Ibn e Qdamah has 

described the situations when jihad becomes obligatory for 

individuals in these words: 

“When the disbelievers attack a Muslim country then it 
is binding on the natives to fight against them and 
defend their land.” (28) 

This idea has been presented in Bdaya al Sina’ae in these 

words: 

“If it is heralded publically that an enemy has attacked 
a certain area then it (jihad) becomes obligatory for 
every Muslim who has power for it.” (29) 
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In Islam liberty is the most important thing in the national 

life of Muslims. It is not only that after losing liberty they lack the 

power to help humanity for which they are created but they do not 

remain capable of establishing system of Shariah upon which their 

whole religious life is based. So any attack on Islamic government 

and Islamic country is considered an attack on Islam even though its 

purpose is only to remove political rule of Muslims rather than 

Islam. In this case the order of obligation of jihad will be applicable 

in the same way as it is applicable during war against Islam. So Dr. 

Wahbat al Zaheeli writes these words about the reasons for war in 

Islam: 

“There are three kinds of circumstances that legitimize 
warfare in Islam, namely, (a) aggression against 
Muslims, either individually or collectively, as 
preachers for Islam, or attempts to make Muslims 
apostates or the launching of war against Muslims. (b) 
Assistance for the victims of injustice, whether 
individuals or groups. (c) Self-defense and to ward off 
attacks on one’s homeland.” (30) 

It means that when open violence is committed against the 

Muslims then war becomes inevitable. Jihad is legal in this case as it 

is the right of every nation, system and society to defend itself from 

foreign insurgency.  

In Sharia e Muhammadi war is a means to maintain peace. It 

is the purpose of war to provide eternal peace and comfort to people. 

To highlight the purpose of war Allama Surkhusi writes: 

“The aim is that the Muslims remain peaceful and carry 
out their religious and worldly activities in peace.” (31) 

The same was the purpose of all the wars that were fought in 

the era of the Holy Prophet SAW. Dr. Mahmud Ghazi writes about 

the wars in the era of Holy Prophet SAW: 

“The reasons of war can be divided into five different 
types. When evident violence is committed against 
Muslims then war becomes inevitable. The second legal 
type is the war that is carried out to eradicate chaos 
whether it is created from within or without. The third 
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type is the war that is launched for the safety of Muslim 
minority or the safety of non-Muslim having treaty with 
Muslims. The fourth type is the war that occurs as a 
continuity of a long time war. The last type of war is 
that which is carried out to remove hurdles in the way of 
propagating Islam or to stop any devilish activity.” (32) 

War can be divided in to two types on the basis of human 

nature and its welfare. First type of war is that which is fought for 

wealth, power and land. The second type is the war that is fought for 

right and eradication of oppression. The first type of war has been 

termed as sin and abstaining from it is ordered. The second type of 

war rises to the level of worship if it is carried out purely and 

without any personal interest. Islam opts for it only for need and it is 

under the laws of justice and human values. There is no option of 

making slaves and taking material resources. So Sayed Qutab 

Shaheed writes: 

“Islam does not approve the wars which are fought 
with the motive of greed and personal or national 
material interests. It rejects all those wars that are 
fought for colonialism, exploitation, trade markets or 
raw materials. It is against the subjugation of human 
beings and rejects the war for the sake of opposition 
and capturing material resources. It also stops from 
all those wars that create false glory of kings and 
national heroes or that urge the love of kingship or 
personal interests. (33) 

So it is proved that only the purpose of war determines 

whether it is jihad or terrorism. If the war is fought for material 

gains then it is terrorism and if the war is fought for the eradication 

of chaos and oppression with the aim of glorification of Allah’s 

name then it is jihad in the way of Allah.  
 

Conclusion: 

Today the west is doing propaganda against Islam that Islam 

spread through sword and the concept of jihad is being related to 

terrorism. Some simple Muslims too become victim of this 

propaganda and they start speaking in the tone of west and in fact 
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jihad is an important, honorable and dignified religious practice and 

it guarantees world peace. The purposes of jihad should be kept in 

mind in order to understand the philosophy of jihad. Jihad was 

adopted in its true spirit in the era of Holy Prophet SAW and in the 

era of Sahaba and in other Islamic eras and the whole world enjoyed 

its fruits and the world became a peaceful place. And when the 

khilafat came to an end and jihad practically stopped then the world 

entered the dismal shades of oppression and misery.  
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